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RESUMO

O objetivo deste estudo foi apreender, por meio de uma aproximação etnográfica, as
representações sociais do stress das(os) enfermeiras(os) que trabalham no Centro
de Terapia Intensiva e no Centro Cirúrgico de um hospital público da cidade de João
Pessoa (PB). A intenção foi a de entender como as(os) enfermeiras(os) pensam,
sentem, elaboram, associam e representam o stress em diferentes contextos de vida
profissional e social. Por meio das narrativas e discursos verbais e não verbais dos
interlocutores, buscou-se verificar como elas(es) elaboram aquilo que denominam
stress, associando-o e definindo-o no seu cotidiano social e cultural.

Palavras-chave: Etnografia, stress, enfermeiros, hospital, CTI, Centro Cirúrgico.
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ABSTRACT

The aim of this study was to apprehend, by means of an ethnographic approach, the
social representations of stress in nurses that work at the Intensive Therapy Unit and
Surgical Unit in a public hospital of João Pessoa (PB). We intended to understand
how nurses think, feel, elaborate, associate and represent stress in different contexts
of their professional and social lives. Through narratives and verbal and non-verbal
discourses of the interlocutors, we tried to verify how they elaborate what they call
stress, associating and defining it in their social and cultural quotidian.

Key-words: Ethnography, stress, nurses, hospital, ITU, Surgical Unit.
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Esta dissertação versa sobre o stress em profissionais de enfermagem que
atuam no Centro Cirúrgico (CC) e no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) 1 do
Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), da cidade de João Pessoa (PB).
Realizo um relato da etnografia construída junto às(aos) enfermeiras(os) 2 , tendo
como foco da análise compreender como meus interlocutores vivenciam,
compreendem e elaboram o stress no seu contexto profissional e social.
A intenção geral do estudo foi a de, por meio de uma aproximação
etnográfica, buscar definições de stress elaboradas pelos meus próprios
interlocutores. Durante o percurso de minha pesquisa fui conduzida a indagar, por
meio da observação participante, de que maneira as(os) enfermeiras(os), técnicos e
auxiliares de enfermagem que atuam no CC e no CTI representam o stress.
Para pensar as questões construídas nesta dissertação, lancei mão de
autores tais como Malinowski (1986), sobre o objeto e o método de pesquisa
antropológico, cujo trabalho “Os Argonautas do Pacífico Ocidental” apresenta
princípios fundamentais que compõem o método de pesquisa da antropologia
moderna. Outros autores clássicos da história da antropologia como Mauss, LéviStrauss, e Geertz (2008) contribuem para o estudo a que me propus e no qual busco
dialogar na elaboração desta etnografia sobre a representação social do stress
das(os) enfermeiras(os) do Centro de Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico 3 .
As principais questões metodologicas envolveram o tipo de pesquisa
qualitativa com a utilização do método etnográfico. A observação participante, diário
de campo e entrevista foram os instrumentos utilizados. Os interlocutores foram
enfermeiras(os), técnicos e auxiliares de enfermagem que serão denominados no
percurso desta dissertação de infermeiras(os). A escolha do Hospital Universitário

1

A literatura apresenta ora a denominação Centro de Terapia Intensiva (CTI), ora Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Neste estudo utilizarei a denominação Centro de Terapia Intensiva (CTI) a fim de
facilitar a leitura.
2
Adotei a expressão “enfermeiras(os)”, em razão da existência de profissionais de enfermagem de
ambos os sexos tanto no CTI como no CC. Considerando que os interlocutores foram
enfermeiras(os), técnicos e auxiliares de enfermagem justifico, ainda, uso da expressão
“enfermeiras(os)” como denominação para todos os profissionais e a fim de facilitar a leitura e o
entendimento dos profissionais sobre o stress.
3
Autores como Pereira (2004), Menezes (2004, 2006), Nakamura (orgs.) (2009) entre outros, também
fazem parte deste estudo.
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Lauro Wanderley baseou-se no fato do referido hospital ser referência no estado em
assistência à saúde.
Para meu acesso ao cenário desta pesquisa, tive de estabelecer relações
que me identificassem e pudessem autorizar minha entrada no universo das(os)
enfermeiras(os) 4 . Chegando ao local, mantive contato com uma enfermeira e com
uma técnica de enfermagem a fim de orientar-me a respeito da dinâmica do hospital.
Fui conduzida até a coordenação do CTI e do CC, negociei meu acesso aos
ambientes das(os) enfermeiras(os). Adotei tal postura para conhecer como era
constituída a organização hospitalar em que atuam, quem eram elas(es), quais as
condições de trabalho e suas práticas profissionais e, ao mesmo tempo, para
verificar como os meus interlocutores associavam e definiam o stress no seu
contexto sociocultural.
Dessa maneira, era necessário observar como interagiam, o tom das
conversas, a existência de amizades ou de inimizades, as reações emocionais, o
contato e diálogo que mantinham entre si. Procurei ganhar a confiança,
encontrando-me com elas(es) tanto dentro como fora do hospital, buscando
apreender detalhes dos acontecimentos cotidianos que me fornecessem dados
relativos ao stress. A intenção era de observar suas práticas, apreender seus
saberes, seus hábitos e interesses, seus sentimentos, valores, crenças e atitudes,
conhecendo a experiência vivida de forma única e singular por cada interlocutor.
Evidentemente, trata-se de uma tentativa que nunca se finaliza e nunca se alcança
plenamente.
O CC do HULW é um ambiente com muitas particularidades. Nele se
incluem sala de ensino, sala de materiais de consumo, de materiais permanentes,
banheiros, sala de limpeza de materiais, sala de cirurgia, sala de expurgo,
secretaria, copa etc. Além do objetivo de conhecer a estrutura física e funcional da

4

Do ponto de vista formal, a autorização para a realização da pesquisa no Hospital Universitário Lauro
Wanderley (HULW) (Anexo A) foi obtida após um período demorado de tempo porque implicava a
autorização de dois comitês de ética: o de São Paulo e o de João Pessoa (Anexos B e C).

15
instituição em que atuam meus interlocutores, eu buscava apreender como eles
representam o stress naqueles contextos.
Entrar em um hospital público significa descortinar um domínio social
marcado pela convivência cotidiana com a dor, com o sofrimento e com a morte. A
iniciação é a passagem, ao mesmo tempo simbólica e material, de um domínio
social para outro, a entrada em um novo mundo de descobertas, do diferente e do
não familiar, contrapondo-se à saída de outro já conhecido e adaptado. “Iniciar-se”
nesse universo expressa não propriamente uma mudança de olhar de psicóloga,
mas um acréscimo de uma nova forma de olhar, para me aproximar da realidade
dos interlocutores.
Os contatos iniciaram-se no primeiro semestre de 2008, por ocasião da
aprovação do projeto de pesquisa e com a coleta de dados preliminares sobre a
instituição hospitalar. Posteriormente, iniciei a observação no CTI e CC com as(os)
enfermeiras(os), até o ano de 2009, quando passei à etapa de redação desta
dissertação. 5
Procurei me aproximar de meus interlocutores em diversos contextos.
Inicialmente, tratava-se de um grupo heterogêneo e disperso uma vez que as(os)
enfermeiras(os) pertenciam aos três turnos de trabalho e o contato requeria minha
movimentação em diferentes momentos. Durante a etnografia, entre os sete
personagens escolhidos para aprofundamento da pesquisa, cuja escolha foi pautada
pela maior proximidade estabelecida no trabalho de campo, quatro são enfermeiras
e três são enfermeiros pertencentes ao CC e ao CTI. São eles: Água Marinha,
Pérola, Diamante, Brilhante, Ônix, Rubi e Cristal. Esses personagens vão surgir
frequentemente no decorrer de minhas narrativas. Além deles, comparecem nas
páginas deste trabalho pseudônimos de pedras preciosas, Safira, Turquesa,
Granada, Esmeralda, Jade, Jaspe e Topázio. Esses interlocutores estão inseridos
neste estudo por terem participado de alguns encontros e entrevistas e por terem
5

As(os) enfermeiras(os), meus interlocutores deste estudo, foram informadas(os) dos critérios de
relacionamento constantes no termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), respeitando
os aspectos éticos, conforme estabelece a Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), referente às pesquisas com seres humanos. Após a confirmação da participação, foi entregue
um termo de consentimento livre e esclarecido para a assinatura do interlocutor participante.
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manifestado o desejo de terem suas opiniões e representações de stress registradas
na pesquisa.
Embora o foco principal da pesquisa seja a representação 6 do stress, a
observação não se restringiu apenas a esse fenômeno para poder abarcar situações
emocionais, afetivas e comportamentais que me fizeram apreender o entendimento
que meus interlocutores elaboram a respeito do stress. Nessa trajetória, surgiu um
mundo de conceitos e interpretações daquilo que eles denominam stress e cujas
representações estão relacionadas a como pensam e sentem em seu grupo social e
cultural.
Antes de indicar a estrutura desta dissertação, gostaria de fazer um pequeno
esclarecimento. Sou psicóloga. Isso de certa forma me conduz a um conjunto de
indagações e ao manejo de uma linguagem que se diferencia da antropologia.
Somente no fazer desta pesquisa e na escrita deste texto é que fui me aproximando
do olhar antropológico. Digo isso porque me proponho aqui a fazer uma etnografia.
Assim, trata-se antes de tudo de assinalar um desejo. Para muitos antropólogos a
linguagem aqui utilizada pode parecer não estritamente antropológica. Mas, o que
garante certa consistência ao meu empreendimento é o desejo de fazer a ciência
social do observado, de buscar verificar como os meus interlocutores definem stress.
Ou seja, a tentativa é procurar identificar os problemas, as perguntas de nossos
interlocutores, em vez de procurar respostas para as nossas próprias perguntas
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002a, 2002b). De forma que se a linguagem aqui será
necessariamente híbrida, se o esforço é o de uma psicóloga tentando fazer uma
etnografia, talvez seja este o ponto mais interessante e desafiador: afinal, o que se
faz na antropologia não é a busca desses espaços de intersecção onde podem
emergir traduções? Dito diretamente: espero que o meu desejo e esforço possam
6

Estou ciente da literatura sobre "representação social". Escrevi sobre o tema e estudei os autores
principais, como Durkheim, Moscovici. Todavia, preferi nesta dissertação utilizar o termo de forma
mais livre e ampla possível. A aproximação etnográfica me levou a dimensões que as teorizações
clássicas sobre representações pareciam não abarcar. Ou pelo menos, não abarcar sem um esforço
teórico-conceitual que em muito excederia as possibilidades desta dissertação. Dimensões como
corporalidade e emoções foram surgindo e, para dar conta da multiplicidade de formulações de meus
interlocutores, preferi usar o termo de forma livre. O medo era o de impor uma camisa de força
conceitual para um fenômeno múltiplo. E a esperança é poder formular mais detidamente os
caminhos e descaminhos para esta decisão.
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propiciar momentos de traduções que possibilitem que meus interlocutores contem
algo sobre suas vidas, sobre enfermidade, sobre stress.
Para discorrer sobre o tema a que me propus, esta dissertação se estrutura
em três capítulos.
O capítulo 1, “Etnografia de uma unidade hospitalar”, é dedicado à descrição
do HULW, com seus aspectos físicos e estruturais. Em seguida, apresento uma
etnografia do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e do Centro Cirúrgico (CC).
Posteriormente, nesse mesmo capítulo, apresento meus principais interlocutores.
Nessa parte descrevo as práticas cotidianas das(os) enfermeiras(os) no CC; as
práticas cotidianas das(os) enfermeiras(os) no CTI; as dificuldades na prática
cotidiana no CC e no CTI e as situações positivas da prática cotidiana.
O capítulo 2, “As enfermeiras(os) no CTI e no Centro Cirúrgico”, está dividido
em duas seções. Na primeira, intitulada de “O pensar e o sentir: significados de
experiências” na qual incluo narrativas sobre diferentes aspectos extraídos dos
discursos dos meus interlocutores. Nesse ponto, descrevo as narrativas sobre o
cuidado: a impotência na fragilidade da vida; vida e sofrimento: convivência com o
paciente terminal; os sentimentos nas relações interpessoais e a morte: fragilidade
diante do inevitável. Na segunda seção, “Dimensões do stress: o agir das(os)
enfermeiras(os)”, exponho os relatos de meus interlocutores sobre o stress. Nessa
seção procuro descrever as narrativas sobre stress e religião: fé e multiplicidade de
sentimentos; Resgatando a autoestima: o cuidador em busca de cuidados e finalizo
essa parte enfocando os discursos dos interlocutores sobre o Stress e motivação:
fuga e lazer.
No capítulo 3, “Significados do Stress das(os) enfermeiras(os)”, faço uma
etnografia sobre representação social do stress, envolvendo aspectos como o corpo
e stress, Tecnologia e stress no qual descrevo as narrativas sobre o manuseio dos
equipamentos tecnológicos e a elaboração dos conceitos de stress pelos meus
interlocutores.
Nas Notas finais, recapitulo os principais pontos apresentados e faço uma
reflexão sobre os embates cotidianos de enfermeiras(os), que dentro de ambientes
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hospitalares convivem com a dor, com o sofrimento, com a morte e, obviamente,
com o stress.
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1.1 Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)

O Hospital Universitário Lauro Wanderley (doravante HULW) é um hospitalescola da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao Ministério da Educação e
conveniado com o Sistema Único de Saúde (SUS), que conta com um grande
número de profissionais para atendimento a uma clientela bastante diversificada.
Trata-se de uma instituição pública cujos objetivos são tanto de assistência quanto
de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão.
Situado no Campus Universitário I, na Cidade Universitária, em João Pessoa
(PB), o prédio que abriga o HULW teve sua construção iniciada em 1968, mas só foi
inaugurado em fevereiro de 1980. Por estar localizado em um bairro de fácil acesso
para a população, representa uma estrutura de saúde de referência para o Estado
da Paraíba e atende pacientes procedentes de todos os municípios, destacando-se
na atenção ambulatorial especializada.
Na concepção de meus interlocutores, o HULW exerce um importante papel
de provedor da saúde por atender à população carente, em sua grande maioria.
Constitui-se em um local para a troca de experiências uma vez que as(os)
enfermeiras(os) convivem cotidianamente com profissionais de diferentes áreas e
especialidades. Essa convivência, geralmente, facilita a aquisição de muitos
conhecimentos científicos, importantes para o exercício da enfermagem.
Segundo relatos de Jade, uma de minhas interlocutoras, o HULW, há muito
tempo, encontra-se em reforma, o que dificulta a dinâmica do trabalho das(os)
enfermeiras(os). Além da falta de profissionais das áreas médica e de Enfermagem,
Jade cita o sucateamento de alguns equipamentos, a inadequação das instalações,
além da desativação de alguns setores. Em razão dessa reforma, meus
interlocutores declararam sentir-se desconfortáveis diante do acúmulo de atividades,
na organização e no atendimento ao paciente. Jade afirma que, como as(os)
enfermeiras(os) são responsáveis pelo processo de cuidado e assistência, a falta de
pessoal afetou diversos setores do hospital, especialmente a UTI Adulta que teve
seis leitos desativados há dois meses. As unidades de Terapia Intensiva Pediátrica e
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Neonatal também enfrentaram o problema, apesar de não ter havido alteração na
dinâmica de trabalho, complementa Jade.
Nessa época, o Jornal da Paraíba 7 , de maior circulação de João Pessoa
publicou uma reportagem, “Hospital Universitário pede socorro”, na qual o Sindicato
dos Trabalhadores do Ensino Superior da Paraíba (SintesPB) declarava que a
situação do HULW era caótica, com reduzido quadro de profissionais e
sucateamento de aparelhos médicos (tensiômetros antigos se amontoavam nos
corredores) e de cadeiras e mesas. A reportagem também registrava interrupções
em serviços fundamentais de saúde: uma delas havia ocorrido em uma das três
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital – a neonatal, a pediátrica e a adulta
–, com a paralisação de 50% das atividades devido à ausência de funcionários no
setor.
Ao perguntar à enfermeira Jade como via a assistência e o cuidado diante
da reforma do hospital, ela respondeu:

Somos conscientes de que a reforma do HULW vai trazer imensas
melhorias para os usuários e para nós que fazemos parte da instituição,
mas, por enquanto, está gerando dor de cabeça para quem trabalha, para
quem percorre os corredores ou precisa esperar para ser atendido em plena
poeira e barulheira das construções, e para nós, na condução de pacientes,
fragiliza o cuidado e a assistência.

Para a enfermeira Esmeralda, a reforma está causando muita burocracia e
demora nos atendimentos. Segundo Topázio, o hospital é uma referência por ser um
dos mais completos do estado em procedimentos de média e alta complexidade. O
grande problema, do momento, está na falta de estrutura adequada, o que
compromete a rapidez do atendimento.

7

Jornal da Paraíba. Sessão Cidades, “Hospital Universitário pede socorro”- Por Jaqueline Santos,
Edição de Domingo, dia 05.04.2009, p. 09.
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1.1.1 Estrutura e atividades do HULW

A estrutura do HULW é formada por uma construção vertical, em monobloco,
com sete andares que abrigam as unidades de internação e os setores
administrativos. Compreende, ainda, vários anexos constituídos, na sua maioria, por
ambulatórios de várias especialidades. Do ponto de vista arquitetônico, o prédio do
HULW é moderno, com uma área construída de cerca de 44.000m², dos quais
9.000m² ainda se encontram em obras.
Quanto aos recursos materiais, dispõe de apoio tecnológico aos usuários na
concepção, desenvolvimento, implantação e operação de sistemas e/ou atividades
informatizadas ou informatizáveis. O apoio tecnológico é efetivado por meio de uma
assessoria que realiza a integração do HULW com a UFPB e responsabiliza-se pelo
desenvolvimento, implantação,

manutenção

e

aprimoramento

dos

sistemas

implantados.
No que diz respeito ao ensino, o HULW oferece especializações lato-sensu
em Residência Médica nas áreas de anestesiologia, obstetrícia, pediatria,
oftalmologia e terapia intensiva. Disponibiliza campo de prática na profissionalização
dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, odontologia, farmácia e
psicologia, entre outros.
O HULW é formado por uma única unidade dividida em duas áreas:
ambulatorial (com 80 consultórios) e hospitalar (classificado pelo Ministério da
Saúde como de médio porte por ser dotado de 220 leitos, por realizar 250 cirurgias
por mês e por internar cerca de 700 pacientes por mês). Nos ambulatórios – onde se
fazem cerca de 20 mil consultas – são oferecidos os serviços assistenciais em
consulta especializada em várias áreas 8 e atendimento de pré-natal para
acompanhamento das gestantes de alto risco. Além das consultas, o hospital realiza
uma gama de exames de média e alta complexidade (com capacidade para fazer 50
8

Dentre as áreas especializadas do HULW destacam-se: Alergia e Imunologia, Angiologia,
Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, Homeopatia, Infectologia, Nefrologia, Neurologia,
Oftalmologia, Urologia, Mastologia etc. O Hospital oferece também cirurgias ambulatoriais e consultas
médicas, de Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Nutrição, Odontologia e Fisioterapia.
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mil exames por mês, em seus dez laboratórios) em Patologia Clínica,
Anatomopatologia e Citopatologia, Radiodiagnóstico, Ultrassonografia e Diagnose.
Quanto ao organograma da instituição, a Divisão de Enfermagem e de Apoio
Técnico tem como instância superior a Diretoria-Geral. A equipe de enfermagem é
composta por 116 enfermeiros(os), 262 auxiliares de enfermagem e 76 técnicos de
enfermagem, totalizando 454 profissionais, em meio aos cerca de 1.100 servidores
lotados no HULW.
Como o propósito deste estudo é o de focar a atenção nos profissionais de
enfermagem do CTI e do Centro Cirúrgico, descrevo, na seção seguinte, seus
aspectos físico-estruturais e os ambientes onde meus interlocutores atuam e
expressam sua forma de ver os diferentes cenários que envolvem não apenas o ato
de cuidar, mas suas representações a respeito daquilo que denominam stress.

1.1.2 Centro de Terapia Intensiva (CTI)

O CTI surgiu nos Estados Unidos, em 1946, em razão de uma epidemia de
poliomielite e do início do uso dos respiradores artificiais, para manter a vida dos
doentes. Várias tentativas foram feitas para a organização dos CTI, mas somente
graças ao desenvolvimento de certos equipamentos e terapêuticas tornou-se
possível a concretização dessas unidades de tratamento. Segundo Civetta (1988), o
CTI foi criado e mantém-se com o objetivo de concentrar três componentes críticos:
os doentes mais graves, o equipamento técnico mais caro e sofisticado e uma
equipe com conhecimento e experiência para cuidar desses pacientes e lidar com
essa aparelhagem específica.
Caracterizado pelo aparato tecnológico de que dispõe para cuidar de
pacientes em estado crítico, o CTI busca concentrar recursos humanos e materiais
necessários para atender pacientes graves que ainda têm condições de recuperarse. Exige observação constante, assistência médica e de enfermagem continuada,
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uma equipe multiprofissional especializada e uma aparelhagem tecnológica que lhe
dê suporte, com ênfase no aprimoramento do conhecimento científico. 9
No HULW, o CTI Adulto é uma unidade do hospital que se diferencia das
demais por oferecer ao paciente um tratamento específico e intensivo, por
concentrar, além dos recursos materiais e tecnológicos, profissionais altamente
especializados, para um melhor atendimento de pacientes clínicos, pós-cirúrgicos,
em estado de saúde grave e terminal, bem como os de saúde crítica com
possibilidade de recuperação. É um dos setores mais complexos do Hospital, porque
acolhe pacientes que inspiram cuidado, conforme as enfermeiras Jade e Turquesa.
A esse respeito, Jade afirma: “[...] o CTI é complexo. É um local de muita
importância, pois é onde se acolhem pacientes extremamente graves e que podem
viver ou morrer”. Já Turquesa asseverou que “o CTI é um local de extrema
importância para o tratamento de pacientes críticos. Podem sair de lá para a morte
ou para a vida".
Durante a convivência e interação com as(os) enfermeiras(os), bem como na
observação no CTI, pude perceber que os pacientes encontram-se limitados ao leito,
onde permanecem deitados e imóveis, presos a fios e tubos, sem acompanhamento
de familiares. A equipe de enfermagem se encarrega da higiene e da alimentação,
realizadas no próprio leito.
“É preciso estar muito atento ao estado geral do paciente”, explicita a
enfermeira Diamante. E acrescenta: “por ser um ambiente complexo, o CTI requer
muito conhecimento da enfermeira. Ela precisa ter rapidez e criatividade,
principalmente quando o quadro clínico do paciente piora ou ele vem a óbito”. Na
compreensão da enfermeira Água Marinha, “o CTI é uma unidade de cuidado
específico, e o CC é uma unidade de resolução porque é ali que as cirurgias
acontecem. Nossa responsabilidade é grande”.

9

Segundo Menezes (2000), o CTI é o modelo de uma prática médica direcionada para o
prolongamento artificial da vida e de uma forma de gestão das emoções. Há pouco espaço para
expressão de sentimentos, tanto dos pacientes e familiares quanto dos profissionais. A principal
característica do CTI é o processo de negação da morte.
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As(os) enfermeiras(os) descrevem que as ações ali desempenhadas são
rápidas e precisas, exigindo o máximo de eficiência da equipe porque é o lugar que
estabelece o limite entre a vida e a morte. As emoções 10 e sentimentos dirigem as
ações das(os) enfermeiras(os) no seu cotidiano. Tudo é intenso no CTI: “o
tratamento, os riscos, as emoções, o trabalho, os custos, a esperança, as tristezas”,
verbaliza Rubi. No CTI, as ações precisam ser complementadas, pois é um local que
depende de diagnósticos de diversas especialidades. Como todos necessitam de
cuidados especiais, “tudo é muito rápido e intenso”, afirma Água Marinha. Daí a
razão e a emoção daquele que cuida e de quem é cuidado vêm à tona. Para essa
enfermeira, no CTI, o trabalho profissional é demarcado pela batalha contra a morte,
evento que pode ser significado como derrota e fracasso. 11
No CTI ouvem-se muitos ruídos, como as vozes dos profissionais (médicos,
enfermeiras, fisioterapeutas etc.) e os sons de aparelhos dotados de alarmes
sonoros. Segundo Jade, a reforma que está sendo realizada no hospital só faz
aumentar a quantidade de ruídos, o que gera desconforto para os pacientes e para
os profissionais que ali trabalham. Quem passa por um corredor do lado oposto do
CC, para chegar ao CTI, tem acesso a duas portas: uma da recepção e a outra dos
leitos. Jade comenta que, em alguns momentos, “as pessoas falam alto”. Algumas
delas não se importam com quem passa no corredor. “É preciso ter respeito porque
temos ali pessoas frágeis”, complementa a enfermeira. O corredor é, de certa forma,
a “sala de espera” para os familiares dos doentes que ali se encontram no horário de
visitas, das 12:00 às 12:30 e das 16:00 às 17:00. Essa conversa incessante provoca
o seguinte comentário de Jade: “Imagine o paciente em estado grave convivendo
com o estranho maquinário, as constantes privações, as interrupções, inclusive de
sono. O stress é alto e incomoda o paciente e nós enfermeiras(os)”.

10

A palavra inglesa emotion provém da raiz latina emovere, que significa algo que põe a mente em
movimento, tanto para atividades prejudiciais quanto neutras ou positivas; algo que condiciona a
mente e a faz adotar certa perspectiva ou visão das coisas (GOLEMAN, 1995).

11

A emergência de sentimentos é percebida pelos profissionais como transtorno ao "bom" andamento
da rotina institucional. A equipe de enfermagem, segundo Menezes (2000), busca um distanciamento
das emoções.
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Para quem se encontra ali por um pequeno período de tempo, a mistura de
odores diferenciados de difícil identificação (desinfetantes, medicamentos, materiais
para

curativos,

secreções,

éter,

álcool)

é

enjoativa,

mas,

para

as(os)

enfermeiras(os), principalmente aquelas(es) de longos anos de atividade, tudo
parece normal e indiferente. Em suas falas, comentaram que já haviam se adaptado
às peculiaridades do ambiente.
Outra característica sensorial específica do CTI é a intensa luminosidade:
seu recinto interno se apresenta muito claro, com iluminação artificial produzida por
lâmpada fluorescente. As janelas são mantidas sempre fechadas, talvez para
impedir a entrada de insetos e poeira. Como são recobertas por um filtro, torna-se
impossível ver a luz do dia. A temperatura do ambiente é permanentemente fria,
graças ao funcionamento ininterrupto de aparelhos de ar-condicionado central.
Essas características fazem com que o CTI se apresente, na opinião dos meus
interlocutores, como um local onde existe uma quase completa eliminação do tempo
e onde paira uma sensação de isolamento do mundo exterior. Segundo meus
interlocutores, é difícil identificar se é noite ou dia; só o relógio estabelece o controle
do tempo. Esse tipo de ambiente, de acordo com Ônix, pode dificultar a orientação
espaço-temporal e interferir na adaptação do paciente interno.
No meu primeiro contato com as enfermeiras Diamante e Jaspe, do CTI,
elas me explicaram sobre o funcionamento do serviço e sobre a aparelhagem. Elas
me repassaram os cuidados que devem ser tomados pelos visitantes, como, por
exemplo, lavar as mãos antes e após o contato com os pacientes. Fiquei também
sabendo através de Jade que os profissionais que circulam naquele ambiente
trabalham por plantões; uma(um) enfermeira(o) só pode sair depois da chegada de
sua(seu) colega para substituí-la(o). O CTI funciona 24 horas por dia e conta com as
seguintes

categorias

de

profissionais:

médicos,

estudantes

de

medicina,

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, estudantes de
fisioterapia, psicóloga, faxineiros, secretárias, nutricionista e assistente social. No
CTI há sempre um médico intensivista, com plantão de 24 horas, que mantém, junto
com a equipe, uma constante vigilância sobre os 12 leitos.
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Nesse

meio

multiprofissional,

as(os)

enfermeiras(os)

utilizam,

na

comunicação entre elas(es), uma linguagem científica específica, marcada por
termos técnicos, com entendimento e significados próprios, tais como: "Paciente
com HAS [hipertensão arterial sistêmica], IAM [infarto agudo do miocárdio], foi feita
EDA [endoscopia digestiva alta] e está programada TC [tomografia craniana]. Está
sedado TAP [tempo de atividade da protombina] em queda. Está edemaciado”. O
enfermeiro Brilhante adverte que, como o HULW é um hospital-escola, outros termos
são bastante utilizados: staff para se referir aos cirurgiões e clínicos que atuam
como preceptores dos médicos residentes; R1 e R2 significam, respectivamente, os
médicos no primeiro e no segundo ano de residência.
Ao penetrar mais diretamente nas questões referentes ao stress, a intenção
era apreender como meus interlocutores o definiam e o caracterizavam. Como a
antropologia é a tentativa de fazer a ciência social do observado, conforme Claude
Lévi-Strauss (1958), meu propósito era o de concentrar nas formulações das(os)
enfermeiras(os), nos problemas elegidos por elas(es), nos conceitos que
formulavam,

nas

angústias

e

sofrimento

que

externavam

pessoal

e

profissionalmente. Durante todo o trabalho de campo, meus interlocutores
verbalizavam como viam a doença, a angústia, o sofrimento, a dor e até a morte
que, segundo eles, permeiam os espaços do CTI e do CC. A enfermeira Água
Marinha confidenciou-me que manifestou, junto à coordenação de enfermagem, o
desejo de elaborar um projeto de relações interpessoais com as(os) enfermeiras(os)
que fazem parte da equipe do CTI e do CC. Com essa atividade, a comunicação e a
motivação das enfermeiras, segundo seu entendimento, poderiam melhorar, além de
proporcionar momentos de interação e integração grupal. Inicialmente a ideia
parecia ser muito motivadora, mas ficou clara a dificuldade de conseguir reunir todos
em um encontro, já que os plantões variavam. Os interessados sugeriram um
encontro mensal, mas até o final da pesquisa essa atividade ainda não havia sido
realizada.
As situações vivenciadas num ambiente hospitalar, conforme expressaram
meus interlocutores, em áreas tão sensíveis e emocionais como o CTI, o contato
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com a doença, com o sofrimento e com a morte provocam, em muitos momentos,
angústia, cansaço e desgaste.

1.1.3 Centro Cirúrgico: aspectos físicos e funcionais

Localizado no primeiro andar, juntamente com o CTI, o Centro Cirúrgico
(CC) 12 do HULW é o lugar onde ocorrem as cirurgias de baixa, média ou alta
complexidade. Essa localização – distante da circulação principal – é estratégica,
conforme esclarece a enfermeira Diamante: “para evitar infecção hospitalar, desvio
de material, melhor controle de pessoal e equipamentos”. Por essas razões,
recomenda-se que poucas pessoas circulem nas suas imediações.
O CC é composto por várias áreas interligadas entre si, a fim de
proporcionar condições para a realização do ato cirúrgico, que deve ser agendado
com no mínimo 24 horas de antecedência. Isto é necessário porque é preciso
confeccionar e encaminhar o mapa cirúrgico, na data anterior à da cirurgia, para o
CC, a farmácia, o CTI, o laboratório, a rouparia, a chefia de enfermagem, o banco de
sangue, o setor nutrição e para a diretoria técnica.
A equipe que atua no CC estabelece uma coordenação com as demais
equipes e serviços (laboratórios, serviços de radiologia, banco de sangue etc.). Para
oferecer

assistência

adequada

às

necessidades

do

paciente,

a

equipe

multidisciplinar é composta por médicos cirurgiões, anestesistas, pessoal de
enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar) e pessoal de limpeza. Para Ribeiro e
Souza (1997, p. 9), "O centro cirúrgico é um setor do hospital onde se realizam
intervenções cirúrgicas, visando atender à resolução de intercorrências cirúrgicas,
por meio da ação de uma equipe integrada”.
Nessas unidades onde se desenvolvem os procedimentos cirúrgicos, os
espaços são dotados de uma estrutura físico-funcional compatível com a

12

Em razão do uso de vários termos, como Centro Cirúrgico, Unidade Cirúrgica e Bloco Cirúrgico,
passo a adotar o termo Centro Cirúrgico e a sigla CC, para manter uma única denominação no
decorrer deste trabalho.
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complexidade das ações desempenhadas pelos profissionais de enfermagem e com
a demanda do setor. Nessa área, segundo a enfermeira Água Marinha, são
realizadas cirurgias de diversas especialidades, organizadas de acordo com os seus
portes e os seus riscos de contaminação. Por essa razão, é necessário que esse
setor esteja sempre preparado para atos cirúrgicos e disponha de profissionais
qualificados, integrados e aptos a atuar junto à equipe médica em quaisquer
circunstâncias.
As diferentes áreas de circulação, conforme relatam meus interlocutores,
são assim denominadas:
Área irrestrita – área onde os profissionais podem circular livremente usando
roupas próprias (secretaria, vestiário e corredor de entrada).
Área semirrestrita – área onde só é permitida a circulação de pessoas
vinculadas ao serviço para não intervir nas rotinas de controle e manutenção da
assepsia da área restrita (expurgo, sala de estar e sala de preparo de material).
Área restrita – área onde, além da roupa própria do centro cirúrgico – de cor
verde –, os enfermeiros e médicos devem usar máscaras e gorros, conforme as
normas do HULW.
Para diminuir os riscos de infecção nessas áreas e proteger os membros das
equipes que ali se encontram (salas de cirurgias, lavabos, sala de recuperação póscirúrgica, sala de depósito, e corredor interno), as técnicas assépticas devem ser
utilizadas de maneira rigorosa. Nesse sentido, é fundamental a compreensão da
lógica de segurança descrita por Arruda et al. (2003), segundo a qual o centro
cirúrgico deve ser dotado das melhores condições de segurança para o paciente e
de conforto para a equipe técnica. No CC do HULW, para manter condições
assépticas satisfatórias, deve-se obedecer às seguintes normas: não circular pelo
hospital usando a roupa própria do centro cirúrgico; não usar a vestimenta cirúrgica
por cima da roupa comum; envolver, em sacos plásticos, malas, maletas e bolsas,
que são guardados em armários localizados no vestuário do CC, trancados com a
chave usada pelas enfermeiras.
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Embora o CC seja um espaço restrito aos que ali desenvolvem suas
atividades, o trabalho realizado nesse setor não é isolado dos demais contextos do
hospital. Os procedimentos realizados requerem continuidade, sintonia e estreita
articulação com outros setores e equipes. Na equipe de enfermagem do CC, a
enfermeira administrativa e assistencial organiza, coordena e supervisiona, ministra,
fornece e prevê a quantidade de materiais e equipamentos. Ela elabora os
instrumentos organizacionais em enfermagem, tais como as normas, as rotinas e as
condutas a serem seguidas. Confecciona também escalas dos plantões,
supervisiona as salas cirúrgicas e demais elementos constituintes da unidade.
Ainda com relação ao aspecto funcional, a equipe de enfermagem no CC
possui características próprias de uma unidade fechada, com rigorosas técnicas
assépticas, e exerce atividades que demandam responsabilidades que vão desde a
aquisição, o manuseio e a manutenção de equipamentos específicos até a
assistência ao paciente no pré, intra e pós-operatório. Essas atividades, conforme a
narrativa dos meus interlocutores, muitas vezes consideradas de pequena
importância, passam a ser decisivas, quando o produto final do cuidado é o
paciente. Todos os procedimentos precisam ser executados, caso contrário poderão
levar ao insucesso das intervenções mais complexas e colocar em risco a vida do
paciente.
As(os) técnicas(os) de enfermagem da equipe do CC montam as salas
cirúrgicas; recepcionam e preparam o paciente para ser submetido ao ato
operatório; checam os diversos equipamentos, preparando-os para o uso;
acompanham o ato cirúrgico durante todo o transcorrer da cirurgia; realizam a
instrumentação cirúrgica, isto é, fornecem o material solicitado pela equipe cirúrgica
para a realização do procedimento, sob a supervisão da(o) enfermeira(o) que atua
no CC.
A equipe cirúrgica é composta pelo anestesista (que aplica a anestesia e
monitora as funções dos órgãos vitais, incluindo os batimentos cardíacos, a pressão
sanguínea, a respiração e a saturação do oxigênio no sangue durante a cirurgia),
pelo cirurgião (nas suas várias especialidades) e pelas enfermeiras (que posicionam
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o paciente na mesa de operação, monitoram e gerenciam suas condições físicas ao
longo da cirurgia).
Segundo relato dos meus interlocutores, a monitoração do paciente
demanda não só o permanente controle de uma gama de equipamentos, mas
também a administração de medicações e soluções e a verificação dos diversos
materiais para curativos. Turquesa relata que falta material com frequência: “Causa
muito stress quando o cirurgião perde, por alguns momentos, o controle da situação.
Estressa toda a equipe. Isso ocorre pela falta de recursos humanos e de materiais”.
Safira acrescenta que “o nosso controle emocional e raciocínio rápido têm que
existir. É um fator necessário, principalmente no stress do próprio médico, por não
termos material importante em determinadas situações”.

1.1.4 As(os) enfermeiras(os) do HULW

Minhas idas ao HULW tiveram o propósito de compreender como, de fato,
as(os) enfermeiras(os) se comportavam, como se referiam ao stress e como
interagiam entre si. Inicialmente, não houve muitos avanços na pesquisa porque
muitas coisas se misturavam na dinâmica da observação. O ambiente parecia
estranho, não era possível gravar nomes, nem associá-los às fisionomias. Surgiam
dúvidas entre o que anotar, como anotar e quando anotar. Como tudo no CTI e no
CC é feito com rapidez, as(os) enfermeiras(os) não dispunham de tempo nem de
abertura para as entrevistas. Como direcionar tudo aquilo? Fatores de ordem
emocional também me impediam de manter-me imune às manifestações de dor e
sofrimento. Mas, aos poucos, o trabalho de campo foi se adaptando ao ritmo dos
meus interlocutores. A etnografia foi se desenvolvendo com a construção
progressiva das relações estabelecidas com elas(es).
Nos encontros os fenômenos do cotidiano das(os) enfermeiras(os) foram
aos poucos sendo expressos nas entrevistas, por meio das atitudes e
comportamentos verbais e não verbais observados. Malinowski (1986) reflete que ao
tratarmos dos “imponderáveis da vida real”, referindo-se aos fenômenos cotidianos,
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nos ensina que estes fenômenos devem ser observados por meio de
acompanhamento contínuo. Afirma que é preciso realizar observação mais
pormenorizada da vida e costumes diários do grupo em estudo. Assim os diversos
tipos de comportamentos podem ser coletados por meio de observações detalhadas
e minuciosas, possibilitadas pelo contato íntimo com a vida dos interlocutores.
Geertz (2008) nos esclarece de que é importante descobrir os significados
atribuidos pelo grupo social, as suas práticas e representações. A etnografia é
considerada uma descrição densa por englobar uma multiplicidade de estruturas
complexas que deve ser apreendida e apresentada. Dessa maneira, a minha
intenção é a busca dos significados atribuidos, vivenciados e elaborados pelos
interlocutores sobre o stress. Nessa intenção, foi dado início a observação com a
perspectiva de conhecer os ambientes do CTI e CC e, obviamente captar os
personagens, interagir com eles e dar inicio a observação participante.
Cardoso de Oliveira (2000, p. 23-24) faz notar que a observação participante
faz com que os “horizontes semânticos em confronto – o do pesquisador e do nativo
– abram-se um ao outro, de maneira a transformar tal confronto em um verdadeiro
encontro etnográfico”. Para ele, o trabalho do antropólogo consiste em olhar, ouvir e
escrever. Este último aspecto não pode ser subtraído ou negligenciado pelo
pesquisador, desde que “ao tentar penetrar em formas de vida que lhe são
estranhas, a vivência que delas passa a ter cumpre uma função estratégica no ato
de elaboração do texto, uma vez que essa vivêrncia – só assegurada pela
observação participante “estando lá” – passa a ser evocada durante toda a
interpretação do material etnográfico no processo de sua inscrição no discurso”. Na
interação com as(os) enfermeiras(os) em seu próprio ambiente profissional e social
foi possivel iniciar a escolha dos interlocutores.
No CTI e no CC foram escolhidos sete personagens (quatro enfermeiras e
três enfermeiros). Inicialmente, mantive contato com vinte profissionais de
enfermagem. Entre os vinte contactados apenas quatorze ficaram por um período de
tempo participando das entrevistas os outos seis desistiram. Desses quatorze que
permaneceram, escolhi somente sete para aprofundamento do estudo e que, no
decorrer do trabalho, serão tratados por pseudônimos. São eles: Água Marinha,
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Pérola, Diamante, Brilhante, Ônix, Rubi e Cristal. Preferi que os pseudônimos
fossem nomeados por meus interlocutores, já que, como um empreendimento que
se busca no antropológico, o que me interessa aqui são os problemas que eles
elaboram.
A escolha dos personagens ocorreu pela proximidade estabelecida com
elas(es) no hospital e em outros locais, em que deixaram claro seus problemas
sociais, afetivos e emocionais. Suas histórias foram contadas oralmente e colhidas
por meio da entrevista e, em seguida, transcritas, organizadas e registradas em
forma de narrativas. Inclui, com a permisão dos interlocutores, um gravador para
facilitar o acesso aos discursos verbais. Observei a prática cotidiana nos ambientes
profissionais e sociais dos interlocutores, ou seja, encontramo-nos formal e
informalmente em ambientes sociais tais como festas, praia, residência, passeios
em lugares diferenciados. As histórias de vida dos sete personagens criam um tipo
especial de documento, no qual a vida pessoal entrelaça-se à ação histórica,
mesclando fatores subjetivos e objetivos, pessoais e coletivos. São relatos que se
tornam legítimos por se constituírem não apenas uma narrativa, mas uma relação
social.
As(os) demais enfermeiras(os) com quem mantive contato e que não
participaram do aprofundamento na pesquisa que manifestaram o desejo de ter suas
opiniões registradas neste estudo, considerando a disponibilidade de participação
que tiveram nas entrevistas também terão, nesta dissertação, seus nomes
substituídos por pseudônimos de “pedras preciosas” que são os seguintes: Safira,
Turquesa, Granada, Esmeralda, Jade, Jaspe e Topázio.
A enfermeira Diamante, em nosso primeiro encontro, me revelou que acha
difícil falar de sua história de vida, de suas conquistas e de seus fracassos. É mais
fácil falar de suas alegrias do que de sua dor e sofrimento, do seu “stress bom” do
que seu “stress mau”. Como essa enfermeira me chamou a atenção desde o início
do trabalho de campo, convidei-a para relatar sua história de vida. Do mesmo modo,
ouvi os demais, cujas histórias estão transcritas a seguir, em fragmentos, mas me
parecem o suficiente para uma aproximação inicial.
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Água Marinha (52 anos, técnica de enfermagem, nível de escolaridade
superior, casada):

Sou natural de João Pessoa, casada, tenho 3 (três) filhos, [sou] católica.
Trabalho nos turnos da manhã, tarde e noite, sou técnica de enfermagem,
formada há 31 anos. Tenho graduação em psicologia e especialização na
mesma área. Trabalho como enfermeira do CC, com 27 anos de atuação
neste centro. Passei através de concurso público. A minha infância foi
normal como era no meu tempo, quando praticamente não existia violência,
brincava na rua com todas as crianças da vizinhança. Tenho muitas
lembranças boas dessa época. Mas a minha adolescência foi demais! [...].
Eu sempre fui muito independente, não me lembro de ter vivido conflitos. Fiz
tudo o que queria. Estudava, participava de grupos de escoteiros e, com
eles, de todos os eventos cívicos da cidade e arredores. Participei de
acampamentos e treinamentos de sobrevivência, que eu adorava. Junto
com meus amigos, que eram em sua maioria homens, fundamos um grupo
de jovens com tudo que deveria (diretoria, estatuto, atas e reuniões aos
sábados à tarde). Nas reuniões elaborávamos as atividades relacionadas a
cada departamento. O Departamento de Esportes tinha um time de futsal
masculino e um time de vôlei misto, que era a maior alegria. [...] O
Departamento Social, onde elaborávamos as festas, aniversários, carnaval,
São João, Natal, dentre outros. O Departamento de Artes era responsável
pelo grupo de teatro com peças escritas por nós mesmos. Ensaiávamos e,
nas apresentações no salão paroquial, cobrávamos ingressos. Participei do
grupo dos 14 aos 21 anos, foi uma linda história. Vivi dificuldades com a
doença do meu pai, crise financeira, a minha mãe foi trabalhar, mas não
[me] lembro [desses fatos] com sofrimento. Hoje eu sei que naquela época
já sabia separar as coisas entre os escoteiros, o grupo de jovens e o teatro.
[...]. Aos 19 anos entrei para a escola de enfermagem. Nessa época meu
pai ainda estava doente e vivia de casa para o hospital; talvez este tenha
sido o motivo pelo qual me tornei profissional de enfermagem. Ele foi meu
primeiro paciente. Nele eu aplicava todas as técnicas e procedimentos que
aprendia na escola. Ele falava que não tinha medo e que não doía. Hoje eu
sei que era só para me motivar. Cheguei até aqui e sei que devo muito a
ele. Surge a morte. Para mim, ela traz sentimentos fortes e ambivalentes.
Às vezes achamos que deveríamos ter feito mais, outras que foi feito o
impossível. Vêm também a perda e a impotência. Toda perda tem peso e
influência no trabalho e na vida das pessoas. Nesses momentos, as
palavras não são necessárias e importantes. Basta o olhar solidário, o
abraço, o toque e o lado a lado nos fortalecendo. Voltei ao curso, ele era de
dois anos. Por ser boa aluna, quando terminei o curso, a escola me
encaminhou para o meu primeiro emprego. Tive ganho e perda e sofri como
nunca. O hospital era em outro estado, eu fiquei longe da minha família. [...].
Separei-me do meu grupo, não sei o que doía mais. Chorei muito, mas ao
mesmo tempo me sentia importante e poderosa, pois fui trabalhar fora para
ajudar a minha família. Casei aos 23 anos, formei família. Desde o dia em
que saí da escola de enfermagem, nunca parei de trabalhar. Sempre deixei
um emprego quando era convidada para outro, até passar no concurso da
UFPB e aqui estou até hoje. Fiz outra formação superior e concilio as duas
profissões sem dificuldade. Quando penso, sinto e busco agir como
enfermeira, me realizo. Para mim, a relação paciente profissional de
enfermagem é de confiança, de comprometimento. [...]. Acima de tudo, é
uma troca de sentimentos que, em muitos momentos, é misto de cuidado,
carinho, proteção e poder. Para lidar com paciente crônico, seja qual for a
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patologia, é preciso conhecimento. Eu procuro buscar esse conhecimento
para passar ao paciente. Passar confiança e segurança no cuidado consigo
mesmo. No meu trabalho existe falta de comunicação. A gente sabe que
não existe nada pior do que você não ser ouvida; isso causa stress. [...] A
falta de compreensão por parte da coordenação é forte. Falta diálogo. [...].

Pérola (26 anos, solteira, técnica de enfermagem):

Sou Pérola, tenho 26 anos, [sou] solteira, funcionária pública, [com] ensino
superior incompleto (cursando), natural de João Pessoa, Paraíba. Moro com
meus pais. Com relação à minha vida acadêmica, de início, sempre estudei
em pequenas escolas. [...] Naquela época eu era feliz e não sabia. Como
era bom ser criança! [...]. De manhã, ao acordar, vestia-me sempre com o
mesmo uniforme. Penteava o cabelo sempre com uma trança e me dirigia à
escola. Eu sempre tinha dificuldade de fazer amizades. Portava-me a maior
parte do tempo em silêncio e isolada dos demais colegas. No máximo
resolvia as tarefas que me eram dadas. Durante o recreio, correr não devia,
para evitar machucar-me, mas brincar de roda e conversar, isso sim,
divertia e o tempo voava. Adorava as datas comemorativas, quando se
faziam as animadas festas juninas, comemoração da Páscoa e o famoso
desfile do dia 7 de setembro. A quebra da rotina fazia daqueles dias os mais
marcantes do ano letivo na escola primária. [...]. As disciplinas foram
aumentando seu grau de dificuldade. [...]. Em seguida a oração do Pai
Nosso. Sempre gostei de cadernos organizados e de livros bem
conservados. [...]. Para a conclusão do ensino médio, fui estudar em outra
escola. Nessa fiz parte de uma sala com alunos que tinham em média a
mesma idade que eu. Fiz muitos amigos e perdi parte da timidez que me
impedia de fazer amigos. [...]. Fora da vida escolar, fui uma criança comum,
tive uma boa infância, tanto que morro de saudades dela. Brincava muito,
adorava vestir as roupas e maquiar-me como pessoas adultas. Adorava
dançar! Dançar ainda é hoje uma grande paixão! [...]. Essa paixão cresceu
tanto que resolvi praticar dança de salão, um esporte completo, que
fortalece, relaxa e envolve a alma, o corpo e a mente. E o melhor: pode ser
praticado em qualquer lugar. Era mediante a dança de salão que eu aliviava
o stress do dia a dia. [...]. Cursei por dois anos o Curso Técnico em
Enfermagem. Antes mesmo de concluí-lo, eu prestei concurso público para
o Hospital Universitário da UFPB. [...]. Adquiri aprovação. De imediato
comecei a exercer minhas funções. [...]. Em minha vida Deus sabe de todas
as coisas. Assim fora feito. Conclui meu curso como bolsista administrativa,
e se não o tivesse concluído não teria me submetido a concurso público.
[...]. Atuando na área de saúde, pude perceber como os profissionais se
expõem, colocam sua vida em risco, não possuem qualidade de vida etc.
Há também uma desvalorização e desrespeito enorme entre técnicos,
auxiliares de enfermagem e corpo de enfermeiros e o corpo de médicos
cirurgiões. São classes que vivem em constante conflito, heterogêneas, ou
seja, não se misturam, mas que no fundo precisam se tornar uma equipe e
estar em perfeita sincronia para desempenhar seus papéis e suas funções.
Diante dessa experiência, achei que ainda havia tempo de me realizar
profissionalmente. [...]. Estou cursando uma graduação. Escolhi o curso de
bacharelado em Direito como forma de realização profissional. Só
acreditando muito em Deus resolvi cursar Direito. Trabalhar e vivenciar uma
área todos os dias, e tentar se inserir em outra totalmente diferente não é
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muito fácil. [...]. Não estou me dedicando para ele todo o tempo que eu
gostaria de dedicar. Ao me tornar bacharel, almejo fazer especialização em
uma área com que eu me identifico muito, tipo a criminologia, a perícia
criminal, ou mesmo o direito médico. Vou me dedicar aos estudos para a
aprovação em mais um concurso público, sendo desta vez para um cargo
de nível superior.

Diamante (53 anos, desquitada, nível de escolaridade superior, enfermeira):

Sou natural da Paraíba, desquitada, tenho um filho de 17 anos, sou católica,
trabalho no turno da tarde. Tenho o curso superior em enfermagem, estou
formada há 28 anos. Considero que minha formação foi muito bem
aproveitada. Trabalho no HU e passei através de concurso público. Tenho
especialização em Saúde Pública. Não é fácil falar de minha história de vida
[...], nem falar do meu stress bom e mau, porque tudo parece ter sido cheio
de stress. Gosto de trabalhar no hospital e só faltam cinco anos para me
aposentar. É um trabalho que exige muito da enfermeira. Sabe que dar
assistência requer dedicação; para ser enfermeira é preciso gostar. Cheguei
à unidade por indicação de outro colega de trabalho. Escolhi essa forma de
trabalho pela diversificação da atividade existente nela. Fora do campo de
trabalho, gosto de fazer arranjos florais. Falar de mim é muito complicado.
[...]. Pois fui uma criança rebelde, mal-criada, como minha mãe sempre
falava! E isto me revoltava muito mais, pois me via uma criança tímida, feia,
sem vez e sem voz. [...]. Nasci no sertão paraibano, filha de pais
alfabetizados. [...]. Comecei a trabalhar para ajudar na renda familiar aos 16
anos, no comércio, como vendedora de tecidos. [...]. Apaixonei-me por um
rapaz; durou mais de dez anos essa paixão! Sofri muito esperando casar
com ele, mas não foi por aí! Casei-me já aos 34 anos de idade, pois já não
suportava mais a solidão, a dor de estar só! Já formada em Enfermagem de
nível superior, o que me restava era só o trabalho, e nada mais, para
preencher os meus vazios de solidão. A dor de estar só corroeu a minha
alma, ao ponto de adoecer de tantas coisas. [...]. Casei-me já grávida de
cinco meses e feliz da vida, porque eu ia poder sair de casa e assumir a
minha casa! Meus pais agora teriam que me liberar para a vida! Tive meu
filho, e logo me separei do pai dele. Vinha sofrendo maus tratos, falta de
carinho, atenção, amor. [...] Contrai doença venérea com ele. Isto me deixou
com sequelas emocionais, espirituais e morais, mais do que as sequelas
físicas. A saúde física e a mental [foram] prejudicadas. Contraí o HPV
vaginal [...], o condiloma plano e rugoso. [...]. A atividade sexual por esse
tempo ficou prejudicada. Não podia ter sexo, apesar do apetite ativo. Essa
situação me torturava muito nesse período de assexualidade. [...] Hoje me
trato de problemas mentais e emocionais. Custaram muito até descobrir o
meu diagnóstico de distúrbio bipolar! [...]. Deus, meu Deus, por que me
desamparastes?!!! Na minha angústia, clamava e ainda clamo ao Senhor da
Vida. Ele me resgatou para o amor e para a vida. [...]. Sei que o amor é a
fonte de toda a vida. Como enfermeira, ainda exerço o meu ofício laborativo
com muito carinho pra os que ali se dirigem procurando também a cura dos
seus males. São tantos problemas de várias ordens: biológicas, espirituais e
emocionais. [...]. Tratamos o físico [o biológico], mas sempre procuro falar
para eles [os pacientes] do amor de Jesus para conosco. Pois Jesus é o
maior pedagogo que conheci, e o maior médico dos médicos.

37
Brilhante (53 anos, sexo masculino, casado, ensino médio completo, auxiliar
de enfermagem):

Sou auxiliar de enfermagem desde 1981, natural do estado do Ceará. Sou o
mais velho dos filhos. Tenho sete irmãos. Minha mãe faleceu há três meses,
tenho só meu pai. Fui casado por duas vezes. Este é meu segundo
casamento. Tenho duas enteadas. No primeiro casamento tive dois filhos
que já estão casados e independentes. Fui uma criança que começou a
trabalhar muito cedo. [...]. Sou considerado como um guerreiro. [...]. Não
andei de bicicleta etc. Tive uma infância pobre, voltada para o trabalho. [...].
Depois fiz concurso público, passei e fui trabalhar nos Correios por dois
anos. Fiz outro concurso e passei fui trabalhar na Universidade, na área
administrativa. Por incentivo de umas pessoas, me inscrevi e fui trabalhar
como auxiliar de enfermagem no HU. [...]. Gosto do que faço e faço com
muita competência. Atualmente faço o curso de Biologia. Estou no segundo
período. Já tenho tempo para me aposentar, mas estou me preparando
para isso. [...]. A UTI e o CC são interligados. Os pacientes que saem da
cirurgia vão para a sala de recuperação. Aqueles mais graves, com
intubações etc., vão para a UTI. [...]. Vejo este setor com muito stress. [...].
Tudo é rápido. O HU é um hospital-escola e temos com muita frequência
estudantes de medicina e enfermagem. Sou orientador na enfermagem no
CC. Na sala de pré-cirúrgica ficam, emo geral, dez pessoas. Essas pessoas
são: o médico, o auxiliar de enfermagem, os alunos observadores de
medicina e enfermagem, e os anestesistas. [...]. O enfermeiro que auxilia na
orientação é o responsável para explicar aos estudantes, juntamente com o
médico, R2, R1 e staff. Quando o paciente vai [...] para o ato cirúrgico, só
podem entrar cinco pessoas: a equipe médica que é composta de médico,
anestesista, instrumentador cirúrgico, um estudante de medicina e um de
enfermagem e circulante. Nessa hora qualquer enfermeiro é chefe... O
stress é alto. [...]. E isso ocorre todos os dias de cirurgia marcada. Não
trabalhei em outras áreas do hospital, sempre trabalhei neste setor e me
considero um profissional realizado. [...]. Não escondo que sou explosivo e
ansioso. Isso faz parte de minha personalidade. Tivemos no CC uma chefia
que durou uns vinte anos. Era cobradora, mas compreendia a todos.
Puxava a orelha, mas no dia seguinte tratava a todos com respeito e
valorização. Era ótima. Era uma líder. Sabia cobrar e agradar. Depois disso,
já passamos por umas oito a nove chefias. Essa última chefia é altamente
autoritária e incompreensiva. Tem como resposta a insatisfação dos
enfermeiros. Falta colaboração em muitas coisas. [...]. São picuinhas
demais. Como já sou veterano e já passei por muitas experiências, não me
deixo afetar. Em toda a minha profissão, nunca apresentei atestado médico
por falta. [...]. As relações interpessoais são o maior problema. É preciso
paciência. [...]. Sou também meio durão, não me abalo fácil. O que eu digo,
explico e comento no meu trabalho é correto e tem um valor para meus
colegas. [...]. O stress influi na profissão, prejudica a comunicação entre os
enfermeiros, principalmente quando você vê aquele que é sempre mal
humorado, explosivo além da conta. [Aquele] que tem, digamos, dupla
personalidade [...] [e é] provocado pelos colegas estressados, pela falta de
controle emocional. Isso traz todos os prejuízos possíveis de imaginar. A
chefia é autoritária. Quando era uma de nós, era diferente. [...]. Agora tem o
“poder”, e usar isso quebra a relação que poderia ser positiva com os
enfermeiros. Usa o “poder” para fazer até cobrança besta, sem importância
real do trabalho; dita regras, normas, sem diálogo, sem consulta. O estilo de
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chefia usada no meu setor precisa melhorar, [pois] o “clima psicológico” está
abaixo da média. Essas situações melhorariam se deixássemos os
problemas em casa. Todos nós temos problemas em família. Neste
momento estou de férias. Minha esposa, que também é enfermeira, passou
por uma cirurgia delicada. Teve um aneurisma na carótida esquerda do
cérebro. [...]. Superou graças a Deus. Está viva. Teve todo apoio. Ela fez
cirurgia, embolização e angiografia. O enfermeiro cuidador do paciente no
hospital cuida em casa também. [...]. No CC não dá tempo para dedicar
atenção correta, mas procuro fazer o possível. O paciente crítico, que está
sensível, precisa de atenção. Quando em fase terminal, nada podemos
fazer, mas mexe comigo e dá um stress. Não existe o durão nessas horas.
Acho a morte um acontecimento natural, mas não a entendemos direito. [...].
A morte é algo para o qual não estamos preparados. Tive duas experiências
com pacientes que foram a óbito. Uma foi com um colega de trabalho,
também enfermeiro [auxiliar de enfermagem], que teve um enfarto
fulminante. Chegou à sala de cirurgia e morreu logo. Não pudemos fazer
nada. A outra experiência marcante foi um funcionário aposentado. Surgiu
com o abdômen muito alto, como uma bola; “barriga d’água” ou
hidroperitônio [ascite de abdômen]. Em quatro meses evoluiu muito. Além
de estressante, essas experiências marcaram muito. Tive que fazer a
preparação do corpo pós-morte para deixar na pedra. Na injeção de formol
houve uma explosão que fiquei com medo porque espalhou um pouco em
minha direção. Ninguém está preparado para lidar com a morte. Se alguém
afirma que está, não é verdade. [...]. É exatamente a nossa sensação de
impotência perante a morte, já que não temos “mais nada a fazer”. Eu acho
que o cuidado é o objeto fundamental da nossa prática. Acredito que é ele
que dá sustentação e força. Esse cuidado tem um compromisso com a vida.
Trabalhamos para a vida. [...].

Ônix (51 anos, sexo masculino, casado, pós-graduado em enfermagem):

Sou Ônix, 51 anos, casado, natural de Minas. [Sou] enfermeiro na UTI [...],
concursado como técnico e auxiliar de enfermagem, contabilizando dois
cursos. Graduei em enfermagem pela Santa Emília de Rodat, com
complementação do curso técnico e especialização em terapia intensiva.
[...] Gosto da minha profissão e identifico-me muito com meu trabalho. [...]
Minha história de vida profissional é que frequentei quatro anos e meio de
engenharia civil e desisti faltando meio período para conclusão. Morei dez
anos em São Paulo, dos quais cinco trabalhei como bancário na área
executiva. Mudei para Campo Grande (MS), onde residi por mais de dez
anos. [...] Fiz o curso de auxiliar de enfermagem e comecei a atuar na área
da saúde. Após esse período, por motivo de saúde de minha esposa, que é
paraibana, mudei para João Pessoa. [...] Tenho um filho com 23 anos. Já
decorreram nove anos de minha estada na Paraíba. Já atuei em várias
áreas do hospital: clínica médica, cirúrgica, bloco cirúrgico. Trabalho em
outro hospital. Dou plantão, em outro expediente, no Hospital da Unimed.
Antes também estava com plantões no Hospital do Trauma. [...] Relacionome muito bem com colegas e médicos. Sei que o relacionamento
interpessoal, em alguns momentos, é complicado. [...] temos demandas
excessivas de atividades. É preciso controlar nossos impulsos. Na UTI falta
profissional, material e com isso a sobrecarga de atividade aumenta. O
enfermeiro que trabalha na UTI precisa ter autocontrole emocional [...],
muita paciência e calma. Dou assistência a pacientes gravemente enfermos

39
e fragilizados. [Estão] vulneráveis e com o emocional muito baixo [...]; é a
luta entre a vida e a morte. O estado de saúde do paciente é, na maioria
das vezes, crítico. Na minha experiência, percebo que o paciente na UTI é
passivo. Sei que depende de aparelhos e também muito de nós... Não
existem casos mais fáceis ou mais difíceis. [...] Todos somos dotados de
sentimentos. Às vezes me envolvo diante de determinadas situações. O agir
adequadamente é imprevisível. Procuro ter autocontrole e imparcialidade,
necessários para melhor conduzir a assistência. Sempre tem stress na UTI.
Acho ele totalmente sério. Não só eu passo por stress, mas vejo em meus
colegas sinais de stress. Convivo com vida e morte. [...] A morte existe no
CTI, e penso que não tenho problema quanto a isso. Acho parte de um
processo, mas também me sensibilizo em determinados momentos ou em
situações em que “ela” ocorre. Quando alguém vai a óbito, o sentimento é
ruim. A gente sente um misto de angústia [...], tenho que ser forte, pensar
que eu fiz o melhor que eu pude [...]. Às vezes me sinto tecnicista, [pois]
procuro administrar as situações até mesmo com uma certa frieza. Fico
pensando onde foi o erro, depois bate aquele sentimento de derrota,
impotência [...]. Tenho certeza de que contribuo na busca de soluções
racionais. Todos têm suas particularidades. Já vivenciei situações na minha
família e na de outras [em que] procuro dar apenas apoio emocional,
material, conforme necessário. [...] Digo isso devido ao número de plantões,
já que muitos, como eu, trabalham em dois ou mais hospitais e até em dois
estados. Aqui na Paraíba, principalmente, a motivação do enfermeiro não
existe, é muito submissa ao “Doutor” [...]. A carga horária é realmente muito
pesada, é preciso mobilizar para a redução. É preciso melhorar as relações
interpessoais, talvez com palestras, dinâmicas. Precisa ser com toda a
equipe multidisciplinar do setor. O caso é sério. Isso elevaria o moral da
equipe e o respeito entre os profissionais. Procuro canalizar o stress nas
férias. Sempre viajamos para o sul de Minas, minha terra natal. Nas folgas
da semana, procuro curtir praia, fico em casa dormindo ou vendo um bom
filme com a minha esposa.

Rubi (35 anos, sexo masculino, pós-graduado em enfermagem):

Sou Rubi, 35 anos, natural de Pombal (PB), solteiro, graduado em
enfermagem. Fiz especialização em terapia intensiva. Sou tranquilo no meu
trabalho. Sou espírita. A UTI e o CC são ambientes com atividade intensiva
de enfermagem e de suma importância na assistência aos doentes. Tenho
experiência de trabalho na UTI e no CC. Hoje estou no CC. [...]. Também
tive experiências em clínica médica e hemodiálise. [...]. Em alguns
momentos, depende do momento e da circunstância, há harmonia e em
outras há discordância. Tudo é relativo. [...]. O profissional que trabalha na
UTI e no CC precisa possuir autocontrole, paciência, competência técnica,
porque lidamos com assistência a pacientes gravemente enfermos, que se
encontram em estado crítico de saúde. Vejo o paciente na UTI e CC como
passivo. [...]. Sou sensível, muito sensível. Pacientes idosos e pediátricos
me mobilizam especialmente pela fragilidade que apresentam. Existe
envolvimento emocional do enfermeiro para com o cliente. Entretanto,
devido ao excesso de trabalho, de burocracia, acontece um certo
distanciamento. [...]. Infelizmente, em situações graves, há influência direta
na qualidade de vida e na assistência prestada. Houve uma situação de
morte de familiar de uma colega. [...] Não influenciou na dinâmica do meu
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trabalho. Procurei dar apoio espiritual. Permiti a liberação da colega porque
foi no meu plantão. Causa-me muito stress quando lido com pacientes que
apresentam parada cardiorrespiratória, [pois] fico pensando que podem
morrer no meu plantão. A morte tem um significado para mim, é o
desencarne do espírito. Para mim, o corpo é que morre e o espírito
sobrevive. Sou kardecista e minha visão de morte é referente ao espiritismo.
[...]. Acho que o stress é algo resultante do acúmulo de muitas coisas. [...].
Penso no stress como uma situação de correria, cansaço, desordem. A
diminuição desse stress no trabalho poderia ocorrer se tivéssemos mais
descontração. [...]. Acho o estilo de comunicação da chefia regular. [...]. Há
muita autoridade e pressão. [...]. O stress dificulta o relacionamento,
principalmente entre enfermeiros, pois geralmente ficam sob um ataque de
nervos. Associo o stress a cansaço, fadiga mental, nervosismo, medos,
rancores inexplicáveis. Não rendo mais como deveria. [...]. Considero-me
estressado. Alivio meu stress e as tensões fazendo yoga, meditação, leitura,
diversões etc. É preciso resgatar a autoestima e a motivação nossa no CC.
Uma das coisas mais importantes que eu acho que poderíamos ter um com
o outro é compreensão e uma postura ética usando de sinceridade,
paciência, amabilidade, afetividade. Afinal somos colegas. Não custa nada
usar o profissionalismo, a educação, o companheirismo e até a misericórdia.
Assim se poderia resgatar muita coisa em nós mesmos.

Cristal (46 anos, casada, técnica de enfermagem):

Sou Cristal, natural de João Pessoa, casada, tenho 46 anos e dois filhos;
sou técnica de enfermagem há 29 anos, com especialização na mesma
área. Sou evangélica. O CC é a minha segunda casa, pois passo metade do
dia [tarde] trabalhando. Fui designada a trabalhar no CC quando passei no
concurso. Gostei muito tanto que hoje prefiro não ser trocada de setor.
Trabalho na assistência pré e pós-operatória no CC. Já trabalhei em outras
áreas, como a obstetrícia, clínica médica e cirúrgica e na central de material
e esterilização. Na minha prática, acho interessante o trabalho que
desempenhamos em equipe. [...]. A comunicação é razoável, pois, como
humana que sou, às vezes fica difícil. São muitas cabeças com pensamento
diferente. Fico feliz e acho que vale a pena estar onde estou. [...]. Digo com
certeza que existe envolvimento da enfermeira com o paciente. Eu tento
não me envolver emocionalmente, mas é difícil. Principalmente com
pacientes crônicos que ficam muito dependentes de nós. Uma situação de
morte me faz sentir e pensar com um sentimento de impotência, de não
poder fazer nada. Sei que é preciso entender para poder aceitar, [mas]
nunca se aceita realmente. Depende do envolvimento com o paciente, de
ver seu sofrimento. Penso que a morte é um descanso para a vida eterna.
Sei que não estamos prontos e preparados. A doença grave na família é um
fator preocupante. Ela causa muito stress. [...]. Já vivenciei uma situação de
morte de colega e de família. Dei tudo de mim em apoio e ajuda com a
família. [...]. Nesse acontecimento meus sentimentos foram de reflexão. Foi,
também, de dor, perda, revolta. [Senti] fraqueza corporal e mental, e até ira
de não aceitação da ocorrência. Eu sei que a morte é um acontecimento
natural na vida de todos. [...]. A vantagem que sinto no meu trabalho é
satisfazer o meu lado profissional. Me realizo. Tem muito stress, e é um
problema sério. Eu também me considero estressada e tento aliviar um
pouco com passeios, leituras, conversando com amigas. Penso que é muito
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necessário e importante o contato interpessoal entre o grupo de trabalho.
Pelo menos com um bom dia, um sorriso, desejo de que seja bem-vindo e
até um diálogo maior. Gosto do meu trabalho apesar das dificuldades, mas,
se cada um dos colegas fizesse o que é de sua competência, respeitando
os limites de cada um, muitas questões poderiam ser solucionadas. Se a
comunicação e a interação entre todos também melhorassem, seria ótimo.
Se houvesse mais diálogo entre a chefia e as enfermeiras o trabalho, era
menos estressante. Acho que falta mais diálogo da chefia. Quando se tem
alguma mudança, [...] somos os últimos a saber. [...]. Acho-me com stress
quando estou num beco sem saída, quando falta equipamento para se
trabalhar, quando eu acumulo e absorvo problemas. [...]. Tornamo-nos
pessoas difíceis de convivência. [...]. A conseqüência, geralmente, é falta,
apresentação de atestados, e isso é muito estressante. As coisas poderiam
melhorar se tivesse uma dinâmica de grupo pelo menos uma vez ao mês; ia
ser muito bom para todos. [...]. Associo o meu stress à impaciência, raiva,
solidão, falta de amor, ansiedade, choro, desconcentração. Acho que influi
de forma negativa na vida. Prejudica de maneira geral, atrapalhando o
desempenho de cada profissional. Prejudica também a coordenação do
nosso trabalho. Para podermos melhorar as relações interpessoais é
preciso que sejamos menos egoístas, termos mais compaixão com o
próximo. É necessário abrirmos os braços, ter mais amor no coração. É
bom que seja feito um trabalho para resgatar a autoestima e melhorar a
motivação das enfermeiras. Poderia ser através de diálogos, dinâmicas,
reflexões, leituras e principalmente saber que existe um Deus que nos
restaura a cada amanhecer.

Essas narrativas dos meus interlocutores contêm certos “motivos” em
comum, que são retomados constantemente. Eles alegam que: (a) a comunicação
interpessoal é negativa na dinâmica relacional entre alguns profissionais; (b) a
convivência com uma chefia autoritária, rígida, deficiente e sem diálogo, bem como a
existência de relações humanas insatisfatórias, causam sentimentos de insatisfação,
incerteza, frustração e stress; (c) os sentimentos de emoções negativas, aflição e
sofrimento, em razão da vigilância, da concentração e memorização nas atividades
do cuidado com o paciente no CTI, causam stress; (d) o stress, associado ao
excesso de trabalho por falta de profissionais, constitui-se em fonte de tensão,
irritabilidade e desarmonia; (e) o stress é associado à imagem dos enfermeiros com
manifestações comportamentais de ansiedade, nervosismo, impaciência, apreensão,
decorrentes do contato direto com as situações de sofrimento, dor e morte; (f) o
stress é associado ao desequilíbrio do humor, com manifestações de intolerância,
cansaço, fadiga, resultante do confronto com a esfera das aspirações, motivações e
desejos de valorização no trabalho; (g) o stress é associado ao cuidado e à relação
com o paciente terminal, que provoca emoções e sentimentos diversificados, e
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também ao sofrimento e aos sentimentos nas situações de morte na família; (h) o
stress no cuidador demanda motivação e busca de diversão como elemento
canalizador das situações.
O stress é, enfim, algo utilizado pelas(os) enfermeiras(os) para refletir sobre
suas vidas. Todos os “motivos” acima apontados revelam que o stress aqui é
menos uma enfermidade e mais uma maneira por meio da qual as pessoas
pensam sobre si e sobre suas práticas cotidianas.

1.1.4.1 As práticas cotidianas das(os) enfermeiros(as) no CC

Nas minhas várias visitas ao hospital, constatei que as(os) enfermeiras(os)
trabalham em regime de plantão, cuja passagem ocorria sempre às 7, às 12 e às 19
horas e durava aproximadamente vinte minutos. Como o acesso aos meus
interlocutores era mais viável na saída do plantão, eu geralmente chegava às 10
horas e saía depois da troca do plantão da manhã; na parte da tarde, chegava às 17
horas e saía um pouco depois das 19:30 horas. Essa dinâmica, porém, diversificava
muito, pois na saída do plantão as(os) enfermeiras(os) estavam sempre com pressa
em razão de uma nova equipe assumir o plantão seguinte ou de terem de ir para
outros hospitais.
Nas práticas cotidianas é preciso organizar uma série de atividades, tais
como escrever planos de trabalho e relatórios, em meio às atribulações habituais.
Meus interlocutores confessam que o tempo gasto na escrita e na realização do
plano de cuidado diário ao paciente já provoca desgaste. Nessa dinâmica de
atividades, como eles entendem a sua prática no CC e no CTI? Esse
questionamento trouxe indícios das atitudes, valores e comportamentos que
fornecem entendimentos daquilo que eles denominam stress. Suas práticas
cotidianas são assim descritas:

[...] na prática, diariamente o horário de chegada da(o) enfermeira(o) é às 7
horas, para receber o plantão. A enfermeira do CC inicia fazendo a revisão
nas salas cirúrgicas, testando e verificando os equipamentos. Realiza
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pedido de material para o trabalho e [para as] cirurgias da manhã e da
tarde. A enfermeira recepciona e identifica o paciente, checa os dados préoperatórios e [o] encaminha à sala de cirurgia. Faz a avaliação e recepção
na sala de recuperação anestésica. (Diamante).

[...] durante a passagem do plantão no CTI, os enfermeiros relatam as
condições do paciente sob os aspectos físicos e emocionais, [bem como] os
procedimentos feitos ou aqueles que faltavam ser realizados. Quem recebe
o plantão observa as condições do paciente, os equipamentos que estão
instalados nele a fim de sanar intercorrências. Lê [então] a prancheta para
verificar os cuidados prescritos e inicia os cuidados de higiene e conforto.
(Ônix).

O gerenciamento diário dessas atividades no CTI e no CC é uma tarefa
específica da coordenadora, que, segundo Ônix, também “participa de reuniões de
integração com equipes multiprofissionais, elabora a programação cirúrgica e realiza
as escalas das(os) enfermeiras(os)”. Outra atividade importante é que “a
coordenação da equipe responde e precisa manter controle administrativo e ético
sobre as diversas atividades desenvolvidas no CC”. A coordenadora deve também
estar presente nas reuniões com equipes médicas e ser responsável pela gestão de
recursos humanos e materiais, completa Ônix.
No CC, as(os) enfermeiras(os) relatam que na prática diária atendem o
paciente em todas as fases da cirurgia: no pré-operatório, no transoperatório e no
pós-operatório. Cada uma delas é caracterizada por ações específicas, que
requerem competência e habilidade por parte das(os) enfermeiras(os).
Na tentativa de uma aproximação da representação do stress, perguntei aos
meus interlocutores como se sentiam no ambiente cirúrgico. Alguns responderam
que gostavam do que faziam e narraram experiências no atendimento de pacientes.
A enfermeira Granada, por exemplo, relatou momentos de tensão durante um ato
cirúrgico:

[...] sinto-me mal e não consigo almoçar quando participo de cirurgias que
envolvem amputações. Já vivenciei uma amputação de perna. O médico
estava tranquilo. Retirou a peça do paciente e jogou no cesto assobiando.
Passei a noite lembrando aqueles momentos.
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Essa experiência foi também verbalizada por outros profissionais que
vivenciaram diferentes situações no ato cirúrgico. Em casos delicados, como uma
amputação ou uma perda de órgão, é preciso atenção muito maior da(o)
enfermeira(o) a fim de diminuir ao máximo os riscos de contaminação ao paciente.
Esse tipo de situação merece o seguinte comentário de Diamante:

[...] para cada componente da equipe cirúrgica são atribuídas funções
específicas. Considero isso necessário para que o ato operatório seja feito
com segurança e sucesso. A responsabilidade é de todos. O controle para
evitar infecção é um dos pontos mais importantes para a enfermeira. A
sintonia e a comunicação da equipe fazem com que o procedimento
cirúrgico seja realizado com segurança.

No discurso de Diamante, a segurança da(o) enfermeira(o) é destacada como
fator essencial no procedimento cirúrgico. Para ela, o sucesso depende muito da
competência de cada componente da equipe e da consciência de que a
responsabilidade é de todos que compõem a equipe. Água Marinha, enfermeira do
CC, destaca em sua fala a eficiência e a competência na prática cotidiana:

[...] para mim, toda enfermeira deveria ter qualidades para trabalhar no CC,
tais como: ser discreta, disponível e profissionalmente eficiente. Porém
temos muito a mudar; por exemplo, quando um profissional vem de outro
setor, sabemos que ele não vai conseguir desempenhar um bom trabalho
sem ser treinado e se ele foi simplesmente “jogado” sem saber nada.

A(o) enfermeira(o) no CC não só utiliza alguns instrumentos de trabalho,
mas também transfere o manejo e a execução destes para a(o) auxiliar de
enfermagem, a fim de cooperar o êxito do ato cirúrgico, relata Jade. Na prática,
existe a necessidade de a(o) enfermeira(o) ter um conhecimento técnico, ser
competente, ter controle de tudo que é realizado no CC. Segundo Jade, “você tem
que ter coerência e controle, tem de saber o que faz, o que repassa para o auxiliar e
o que está mandando para um determinado lugar: material, pessoas”. Nas
atividades do cotidiano, as(os) enfermeiras(os) participam da elaboração de normas,
rotinas e procedimentos próprios do setor. É preciso ter em mente que no CC estão

45
sempre presentes estagiários de enfermagem, além dos residentes, informa Rubi.
Diamante explica que

[...] os instrumentos utilizados nos atos cirúrgicos são conferidos antes e
depois dos procedimentos. A gente deve fazer a conferência do material e
equipamento que está faltando na sala, para não ter problema no início da
cirurgia. A limpeza do ambiente cirúrgico, antissepsia, assepsia e
esterilização fazem parte da prática cotidiana.

Diamante elabora escalas mensais e diárias de atividades dos técnicos e
dos auxiliares de enfermagem, enfermeiros e funcionários, a fim de proporcionar
condições de recursos humanos e materiais para a realização do ato cirúrgico no
CC. No tocante às práticas diárias, Jade menciona que é imprescindível examinar
cuidadosamente a sala de pré-operatório, a sala de recuperação, a área de acesso
às salas de cirurgia, os lavabos, as salas de guarda de material, que são de acesso
restrito ao pessoal envolvido no procedimento cirúrgico. Para entrar nessa área, é
obrigatório lavar as mãos e usar vestimentas próprias do setor. Deve-se cuidar para
que as portas das salas de pré-operatório e de recuperação (que dão acesso ao
corredor externo) sejam mantidas fechadas. Desse modo, conforme Topázio, a
responsabilidade da equipe é muito grande.
Na sala de cirurgia, a prática cotidiana inclui supervisionar os procedimentos
em realização, como, por exemplo, segurar a mão do paciente na indução
anestésica, ouvi-lo, confortá-lo e posicioná-lo na mesa de cirurgia. Nesse ambiente,
o acesso é restrito à equipe envolvida diretamente no procedimento cirúrgico.
Topázio acrescenta que

[...] é recomendado o menor número de pessoas na sala. Toda a equipe
precisa manter o uso correto da máscara (cobrindo boca e nariz) e do gorro
(cobrindo todo o cabelo). Essa questão é obrigatória para todos (inclusive
para a equipe de anestesia e a circulante) a partir da entrada na sala
cirúrgica, do momento em que o instrumental está exposto e durante todo o
procedimento cirúrgico.

Na prática diária, a paramentação completa para a equipe cirúrgica envolve:
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[...] avental (capote) cirúrgico, luvas cirúrgicas, óculos protetores, máscara
cirúrgica, gorro e propés. Os auxiliares e técnicos de enfermagem fazem o
preparo do material estéril e de consumo, equipamentos e instrumental
cirúrgico que serão utilizados nas cirurgias. É preciso que as(os)
enfermeiras(os) fiquem atentos a tudo. (Brilhante).

No pré-operatório, as(os) enfermeiras(os), segundo Safira, inicialmente
informam o paciente sobre o que acontecerá dentro da sala de cirurgia, procurando
oferecer-lhe segurança. Essas informações se referem tanto às funções já
conhecidas do seu corpo como as diferentes que, por acaso, venham a manifestarse, explica Turquesa. Para Água Marinha, esse procedimento é bastante positivo
porque “a cirurgia em si é um fator de stress para o paciente, independentemente de
quem seja ele”. De igual modo, é também desgastante para a equipe. A enfermeira
Jade conta que, nesses momentos, “conversa com o paciente, orienta e treina
exercícios respiratórios, se necessário. Procura também informar ao paciente que,
ao acordar, ele poderá estar usando sonda ou dreno, ou os dois”. Tudo isso faz
parte da prática cotidiana, complementa. Caso a cirurgia seja suspensa por algum
motivo, o paciente deve ser notificado. Algumas vezes, a suspensão pode ocorrer
por questões de ordem técnica, informa Jade.
O atendimento na assistência ao paciente encaminhado ao CC deve ser
bem direcionado pela enfermeira, conforme Brilhante. O paciente deve usar vestes
hospitalares próprias e estar higienizado. Na entrada da sala de pré-operatório, o
paciente deve ser colocado em uma maca própria do CC e permanecer apenas com
a roupa adequada para o ato cirúrgico.
A tricotomia (a retirada dos pelos antes de uma cirurgia), se necessária,
deve ser realizada no CC, preferencialmente na sala de pré-operatório e no
momento mais próximo do ato cirúrgico. O intervalo entre a tricotomia e a incisão
nunca deve exceder duas horas, informa Brilhante. A antissepsia (segundo o
enfermeiro, trata-se de um método para impedir a proliferação de microorganismos
em tecidos vivos, usando substâncias químicas) da pele do paciente deve ser feita
sempre e conforme as indicações previstas nas recomendações dos procedimentos
cirúrgicos.
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Segundo Brilhante, o objetivo das(os) enfermeiras(os) do CC é proporcionar
cuidados ao paciente, buscando recuperá-lo por meio de uma intervenção cirúrgica
que elas(es) realizam em conjunto com os cirurgiões. Ao mesmo tempo, procuram
oferecer segurança ao paciente naquele momento muitas vezes decisivo para sua
cura.
Safira destaca outras atividades realizadas na prática diária:

[...] auxiliares e técnicos de enfermagem realizam a montagem das salas de
cirurgia. Fazem atendimento das solicitações do paciente durante o ato
anestésico-cirúrgico, realizam a monitorização dos sinais vitais, observam e
cuidam do controle dos soros. O circulante de sala faz atendimento das
solicitações emanadas do anestesista e da equipe cirúrgica.

Para essa enfermeira, como as atividades são extensas e repetitivas,
sobrevêm “o desgaste, a irritabilidade, [...] e a rotina pesada do cotidiano”, e a tudo
isso ela associa o stress.
Meus interlocutores sempre falam do uso dos registros evolutivos, que
consideram importantes não apenas para indicar o estado do paciente, mas para
informar toda a equipe. A evolução, segundo Topázio, é o relato diário ou periódico
das mudanças sucessivas ocorridas com o paciente, enquanto está sob assistência.
Ou seja, trata-se de uma avaliação global das ações de cuidar realizadas pelas(os)
enfermeiras(os) tanto no CC como no CTI.
Outra tarefa da(o) enfermeira(o) é a de encaminhar peças anatômicas para
análise anatomopatológica ou para o laboratório, conforme Diamante. Da mesma
forma, é feito o encaminhamento de material cirúrgico contaminado para o setor de
esterilização, o Central de Material e Esterilização (CME). O instrumentador realiza a
contagem do material estéril no início e no fim do procedimento:

[...] é preciso conferir muito bem por que uma compressa, por exemplo, que
é entregue ao cirurgião precisa ser devolvida. O instrumentador adota uma
forma de lembrar e cobrar do cirurgião esse material (compressa, gaze,
pinças etc.): ele prende, em seu “capote estéril”, uma pinça de apreensão,
sinalizando para, no final ou até mesmo durante o processo, a existência de
material pendente de devolução. (Diamante).
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Esse procedimento, que requer muita atenção, é importante para a
segurança do paciente e da equipe. Diamante conta que há dois anos vivenciou uma
situação cirúrgica complicada:

[...] participei de uma cirurgia em que havia na parede abdominal do
paciente uma compressa em [...] fase de decomposição; ele sentia muitas
dores. Só foi descoberta a existência desse material por meio de uma
radiografia. O stress foi forte, o paciente poderia vir a óbito. Em outra
ocasião participei de uma cirurgia para a retirada de uma agulha cilíndrica
localizada na cavidade abdominal.

Essas situações deixam toda a equipe apreensiva, pois são erros graves
que comprometem não somente o cirurgião, mas toda a equipe, afirma Diamante. A
prática cotidiana das(os) enfermeiras(os) no CC é descrita, na maioria das vezes,
como técnica e desgastante, sem tempo para emoções ou envolvimentos. Para
Turquesa, o ideal seria inserir também a ação humana, de empatia e solidariedade:

[...] não é sempre possível atuar de forma diferente. A nossa prática de
enfermeira é cercada de muito trabalho e de muitas ações diferenciadas.
Vemo-nos absorvidas de tarefas. Sentimos desgaste com cansaço físico e
mental. O número de enfermeiras é insuficiente para dar conta de um
trabalho que poderia ser de qualidade em todas as áreas da assistência.

Diamante informa que diariamente, de manhã ou à tarde, ocorrem cerca de
seis cirurgias. Para as cirurgias eletivas dispõe-se de quatro salas; para as de
emergência, apenas duas. Geralmente, os pacientes encaminhados para cirurgia já
estão internados nos setores de obstetrícia e clínica cirúrgica. Um cirurgião faz
diariamente, em média, de quatro a cinco cirurgias de nódulo de mama, uma a duas
cirurgias plásticas, bem como de cabeça e pescoço.
Além de todas as atividades diárias da(o) enfermeira(o), um cuidado
especial deve ser dado ao material a ser esterilizado. Diamante explica que esse
material deve ser acondicionado em um recipiente resistente à perfuração,
observando os cuidados para evitar acidentes (como, por exemplo, as pinças devem
estar fechadas, e o bisturi, sem a lâmina).
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As roupas sujas, segundo essa enfermeira, devem ser acondicionadas em
sacos plásticos especiais, de modo a evitar o extravasamento de líquidos e a manter
limpa a superfície externa do saco coletor. O recolhimento da roupa e dos resíduos
deve ser feito com freqüência, para que não se acumulem.
No período noturno, as práticas das(os) enfermeiras(os) no CC, segundo
Diamante, oscilam, pois dependem da demanda da emergência cirúrgica. Ocorrem
as cirurgias em transoperatório (aquelas que começam à tarde e só vão terminar à
noite), as cesáreas e as emergências clínicas de paciente interno. Estas últimas
dependem das intercorrências que surgem.

1.1.4.2 As práticas cotidianas das(os) enfermeiras(os) no CTI

No CTI, os discursos sobre a dinâmica de atividades são semelhantes:
as(os) enfermeiras(os) seguem o que está prescrito pelo médico e ficam atentas ao
paciente. A equipe de enfermagem presente no plantão executa as atividades
planejadas, uma vez que a gravidade do paciente exige muitos procedimentos e
medicações já previamente programados com antecedência. Além disso, deve estar
sempre pronta para atuar, pois a rotatividade no CTI é alta: internam-se novos
pacientes; dão-se altas; fazem-se transferências para enfermarias e declaram-se
óbitos. Ali não há muita diferença entre os turnos para a equipe de enfermagem,
cujo papel é o de cuidar do paciente crítico, o que pressupõe vigilância e
monitoramento constantes, independentemente do período. Durante a noite, tudo
parece mais calmo, mas a complexidade do trabalho exige da(o) enfermeira(o)
agilidade e movimentação.
A enfermeira Pérola me contou que, na prática diária, os pacientes
internados no CTI geralmente vêm das enfermarias do hospital, especialmente os
portadores de doenças crônicas e graves. Outros pacientes vêm do CC, no póscirúrgico, para acompanhamento, quando necessitam de mais vigilância e cuidado.
Estes, porém, ficam pouco tempo internados.
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As(os) enfermeiras(os) do CTI, de acordo com as informações de Jade,
permanecem todo o tempo próximas(os) do paciente, verificando a pressão, a
temperatura e outros sinais vitais do paciente. Quando há a exposição da nudez do
paciente, seja para curativos ou higienização, usam biombos a fim de preservá-lo e
evitar-lhe constrangimentos.
Ainda com relação à prática cotidiana, Jade alude que “o técnico de
enfermagem em atividade no CTI tem como tarefa rotineira receber do seu colega
[que está saindo e repassando seu plantão] os pacientes”. Nesse momento, toma
conhecimento das ocorrências por meio da leitura do prontuário, com as anotações
feitas pelo colega. Ônix afirma que “registrar no prontuário, de forma clara e legível,
os cuidados e intervenções realizados no paciente” faz parte da rotina diária do CTI.
Segundo ele, essas anotações têm de ser assinadas ou rubricadas “a fim de facilitar
o trabalho do colega que está recebendo o plantão”.
Ao perguntar à enfermeira Jade como ela compreendia sua rotina diária no
plantão, ela se manifestou da seguinte forma:

[...] na função no CTI procuro obter a história do paciente, faço o exame
físico, executo tratamento e oriento para continuar quando sair de alta. [...] A
falta de recursos humanos, de materiais e [...] de compromisso de alguns
colegas causa stress e torna difícil o trabalho. [...] A rotina das(os)
enfermeiras(os) é cansativa e estressante. É preciso que o técnico de
enfermagem obedeça à escala diária de leitos; se isso não for feito,
desorganiza tudo

O técnico e/ou o auxiliar de enfermagem que faz parte da equipe no CTI, em
sua prática cotidiana e no cumprimento das rotinas estabelecidas, deve solicitar a
presença da enfermeira-chefe, sua supervisora, sempre que houver dúvida no seu
desempenho. De acordo com Ônix, “o técnico e o auxiliar de enfermagem preparam
a unidade do CTI para admissão e/ou recebimento dos pacientes oriundos do CC ou
das enfermarias [...]; preparam [também] outros pacientes em situação de alta ou de
transferência”.
A prática diária da equipe de enfermagem é considerada pelos meus
interlocutores

como

desgastante,

incessante,

repetitiva

e

de

grande
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responsabilidade. Para eles, viver nessa realidade pode levá-los a sofrer abalos
emocionais com repercussões em sua vida pessoal. A enfermeira Diamante
expressou assim a compreensão a esse respeito, quando lhe perguntei como se
sentia em seu trabalho no CTI:

[...] um paciente grave que apresenta um quadro de dor, de agitação
intensa, me deixa em alerta e preocupada. A atenção é dobrada. No fim do
dia me sinto consumida física e emocionalmente. Chego em casa um caco.
[...] No dia seguinte tudo se repete, começa tudo de novo.

Para uma prática competente e segura são necessários esforço, dedicação,
obediência às normas e rotinas do cotidiano e, principalmente, a consciência de
trabalho em equipe. Como se observa na narrativa de Jade, essas exigências
interferem na vida pessoal, principalmente no que diz respeito à parte emocional:

[...] sou enfermeira há 18 anos. Sinto-me estressada, desgastada, falo
pouco porque prefiro guardar tudo, sem reclamar. Evito falar de mim. Meu
desgaste não é só trabalhar no CTI, é conviver com dois hospitais e ainda
ser professora de educação física em uma escola; [...] todo dia é a mesma
coisa: Hospital do Trauma, HU e escola. É um trabalho repetitivo, cansativo
e influi no meu corpo, na minha vida. No Hospital do Trauma é uma loucura,
tudo é para ontem... Emergência exige responsabilidade e
comprometimento permanente. Acho que minha realidade é diferente de
muitas colegas. Tenho uma filha adolescente que me cobra muito, está na
fase da rebeldia.

O potencial humano é o fator mais importante para o bom desempenho da
equipe no CTI, destaca Ônix. Para ele, o profissional que trabalha nesse setor deve
ser capaz de se destacar também nos seguintes aspectos: competência, habilidade,
destreza na execução das tarefas, disponibilidade para ficar confinado no ambiente
hospitalar, disposição para cuidar de pacientes críticos e/ou terminais. E, acima de
tudo, deve estar preparado para a luta diária com a vida e com a morte,
complementa.
Segundo Ônix, o trabalho do enfermeiro vai desde a administração e efeito
das drogas nos pacientes, até o funcionamento e adequação de aparelhos
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existentes no setor. Outra tarefa: como a visita ao paciente do CTI é diária, no
período da tarde, cabe às(aos) enfermeiras(os) ficar atentos, observar e dar
orientações ou responder às perguntas dos familiares. Depois da visita, começa tudo
de novo: higienização e mudança de posição.
Com relação ao descanso, meus interlocutores relataram que a hora do café
(15 minutos) ocorre duas a três horas depois do início do turno de trabalho. À noite,
o tempo é de mais ou menos uma hora porque é hora do jantar. É nessa ocasião
que os profissionais aproveitam para trocar ideias.
Diante dessa rotina, nem sempre é fácil dominar todos esses pontos tão
importantes e ter um excelente ambiente e material de trabalho, porque as
dificuldades surgem diariamente. No próximo item, destaco como essas dificuldades
são verbalizadas pelos meus interlocutores na sua prática cotidiana.

1.1.4.3 As dificuldades na prática cotidiana no CC e no CTI

As dificuldades na prática cotidiana, tanto no CC quanto no CTI, ocorrem
quando as(os) enfermeiras(os) são cobrados por situações que não funcionaram
conforme o planejado, diz Pérola. A passagem do plantão, por exemplo, é uma
situação que às vezes causa desconforto e desgaste. Segundo Diamante, alguns
colegas chegam atrasados e prejudicam a saída do outro. Outra dificuldade, de
acordo com Brilhante, é o fato de o HULW ser um hospital-escola e, por isso,
receber estagiários de vários cursos na área da saúde. Em face dessa
característica,

as

atividades

cotidianas

exigem

muito

mais

atenção

e

responsabilidade. Isso faz com que, ainda segundo esse enfermeiro, tenham de ser
submetidos a posturas rígidas, que, em sua opinião, são incompatíveis com o
ambiente de trabalho. Essa situação poderia ser evitada se houvesse mais
esclarecimentos, respeito e valorização do profissional, reforça Brilhante.
Pérola mencionou muitas situações que dificultam a dinâmica do cotidiano:
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[...] enfrentamos dificuldades no tocante à falta de material adequado, pois
sempre nos deparamos com aparelhos defeituosos e com péssimo
funcionamento [...]; a falta de pessoal, não tem quantidade adequada para a
quantidade de serviço [...], de um ambiente (espaço) melhor desenvolvido.

Os padrões de exigência por parte da coordenação foram relatados como
rígidos. Para meus interlocutores, a enfermeira coordenadora do CC se mostrava
muito crítica, muito firme, de difícil de diálogo e convivência. Assim, um dos
agravantes na prática cotidiana, que gera o que as(os) enfermeiras(os) denominam
stress, é o fato de a coordenadora não demonstrar acolhimento respeitoso e amável,
nem dar abertura para que elas(es) exponham as angústias e frustrações
vivenciadas no cotidiano. “Não tem diálogo”, afirma a enfermeira Água Marinha, “é
autoritária e ditatorial”. Com um fluxo de comunicação ineficiente, as(os)
enfermeiras(os) ficavam alheios ao processo decisório porque as decisões já vinham
prontas.
Nas narrativas, surgiu um questionamento por causa das normas e regras
sociais existentes no hospital: “A enfermeira chefe não é responsável pelo sucesso
ou fracasso de sua equipe? Como mudar tudo isso, se é que é possível uma
mudança?”.
Para Diamante e Ônix, o hospital é um sistema complexo composto por
diversos departamentos e profissões. Trata-se de uma organização de pessoas – e
entre elas as(os) enfermeiras(os) – que são confrontadas diariamente com situações
emocionalmente intensas, que Ônix qualifica de estressantes. Para ele, é preciso
que o profissional goste do que faz, tenha controle emocional e, principalmente, se
ajuste à instituição. Para a enfermeira Água Marinha, o que alguns colegas apontam
como intensas são aquelas situações que envolvem “vida, doença e morte” e
“causam ansiedade, tensão física e mental, e muito stress nos profissionais”. Estes
vivem uma tensão comparável à de uma panela de pressão, sempre a ponto de
explodir, completa Água Marinha. Já Pérola atribui as dificuldades na prática
cotidiana “às situações de cuidado, sofrimento e morte, [que] causam stress e até
um relacionamento interpessoal variável. Alguns dias são bons, [enquanto] outros
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são péssimos”. Assim, para essa enfermeira, as relações interpessoais – algumas
vezes negativa e deficitária – prejudicam a comunicação positiva entre a equipe.
Para Jade, “a enfermeira precisa estar preparada para atender diferentes
pacientes, principalmente aqueles em situação crítica de saúde”. Essa situação já é
um fator difícil de dar conta, pois a prática cotidiana no CC e no CTI exige
conhecimento específico, em razão das diferentes patologias apresentadas pelos
pacientes internos e dos tipos de cirurgias realizados no HULW. Assim, se a(o)
enfermeira(o) não souber equilibrar bem as situações emocionais no seu cotidiano
de trabalho, se não estiver preparada(o) tecnicamente para dar assistência e
proceder ao cuidado do paciente, ela(e) “pode manifestar um estado de ansiedade
que a(o) faz diminuir sua capacidade de tomar decisões, cometer erros e ter um
stress mais alto do que já existe no CC” (Água Marinha).
Pérola defende que as(os) enfermeiras(os) precisam ter habilidade para
tomar decisões nos momentos requeridos tanto pelos pacientes como pelos
médicos. Para essa enfermeira, a grande dificuldade está na falta de profissionais
para dar conta da demanda num hospital do porte do HULW. Segundo Diamante,
essa é uma das situações que muitas vezes gera uma comunicação negativa. A(o)
enfermeira(o) vive uma realidade de trabalho desgastante em razão da diversidade
de atividades executadas, das interrupções frequentes, dos imprevistos, da falta de
profissionais, da falta de material e do contato direto com o sofrimento e com a
morte, sintetiza Diamante. Todas essas situações são fatores suficientemente
provocadores de tensão e desgaste no cotidiano, na visão dessa enfermeira que
chama de stress “a falta de material e de enfermeiros”. E conclui: “Não é fácil para
manejar nem compreender essa diversidade de fatos com as dificuldades que
enfrentamos”.
Meus interlocutores manifestaram em seus discursos o desejo de que o CC
fosse contemplado com aparelhos, materiais e funcionários. Esse desejo foi assim
reforçado na fala de Pérola:

[...] é de extrema importância um CC bem preparado, bem aparelhado, com
profissionais treinados para uma melhor assistência ao paciente que
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necessita de um procedimento cirúrgico. Porque é neste local que se dá ou
se obtém a cura para doenças que o medicamento não resolve.

As dificuldades na prática diária são verbalizadas pelos meus interlocutores
em diferentes situações. Brilhante destaca a falta de integração da equipe, a falta de
respeito e valorização do enfermeiro, a falta de comprometimento e colaboração de
alguns colegas e as muitas atribuições para poucos profissionais. Rubi é taxativo em
sua fala:

O descaso e o não compromisso de determinados colegas estão presentes
no CC. Vivemos com a necessidade de dar conta das tarefas. Tudo é muito
rápido no CC e quando falta enfermeira(o) é uma das dificuldades que
vivenciamos na prática cotidiana. A cobrança, principalmente [por parte] do
médico, é forte. Fico fazendo o meu trabalho e do outro que não comparece
ao trabalho ou chega atrasado e não assume suas responsabilidades.

Na visão de Pérola, as(os) enfermeiras(os) deveriam atuar de forma
harmônica e integrada para o sucesso do procedimento cirúrgico, mas nem sempre
isso ocorre. A falta de algum colega, por motivos diversos, acarreta aumento de
trabalho e stress, porque os demais precisam dar conta de tudo sozinhos.
As(os) enfermeiras(os) afirmam em suas falas que, no CC e no CTI, a vida
do paciente depende do seu saber, da sua capacidade técnica e, por isso, suas
responsabilidades aumentam cada vez mais, gerando fadiga. Rubi esclarece a
situação: “As coisas precisam ser rápidas e bem feitas, senão vai sobrar para mim e
para a coordenação. Tenho que resolver logo porque o stress é grande se deixar
para depois”.
Em meio a tantas situações negativas, há também aquelas que meus
interlocutores consideram positivas em sua prática diária. É o que se verá a seguir.

56
1.1.4.4 As situações positivas da prática cotidiana

Meus interlocutores do CC expõem que o trabalho em equipe é gratificante
quando existe sintonia entre seus membros. Rubi assinala que, nesse caso, o stress
é diferente, positivo. E complementa: “Para mim, não é nem o reconhecimento de
terceiros que importa, mas sim o meu reconhecimento em ver, sentir e ouvir que
está tudo bem com o paciente e que tudo foi um sucesso”.
Os interlocutores relatam algumas situações que para eles são positivas no
desempenho das tarefas no CC do HULW:

[...] a capacitação técnica da equipe para mim é positiva e tem garantido a
excelência das atividades desempenhadas no cotidiano; [...] de alguma
forma estabelece, em diferentes situações, uma relação de confiança entre
os membros da equipe. Todos nós temos consciência de nosso papel.
(Pérola).

O CC é um setor muito importante dentro do hospital, segundo meus
interlocutores, porque é lá que muitas vezes se salvam vidas de pacientes com
patologias graves. É gratificante e positivo quando tudo corre dentro do esperado.
Pérola faz a seguinte reflexão:

[...] é um setor onde são realizados procedimentos da mais alta
complexidade, onde o paciente fica exposto ou coloca sua vida nas mãos do
médico e de profissionais de enfermagem [...]. Considero interessante e
atraente [...] ouvir de toda a equipe: “a cirurgia foi um sucesso!” e, ao mesmo
tempo, do paciente: “eu estou bem e feliz”.

Segundo Pérola, quando isso ocorre, ela sente um bem-estar total, uma
sensação de calma e valorização. E complementa: “esqueço as dificuldades, só
penso em sucesso. Sinto desejo de investir em desafios, em caminhos que possam
favorecer o cuidado com outros pacientes. Fico feliz porque sei que, no meu plantão,
todos fizeram sua parte”.
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A qualificação das enfermeiras surgiu nos discursos dos meus interlocutores
como algo positivo para a prática cotidiana no CC e CTI. Safira afirma que ser
excelente enfermeira(o) exige qualificação, confiança e segurança. Diamante
acrescenta: "Eu vejo como uma equipe que está positivamente qualificada, gosta de
estar no CC e faz seu trabalho com segurança". Dominar os conhecimentos é um
dos fatores importantes nessa atividade, segundo Água Marinha. E complementa:
“No CC, [...] é a luta entre vida e morte. É um ambiente desgastante, surgem
conflitos, mas gosto de estar lá e fazer meu trabalho”.
As(os) enfermeiras(os) salientam que a equipe do CC é dinâmica, ágil e
positiva porque domina a sua profissão. Para elas(es), o “componente motivador no
trabalho” significa dominar os serviços junto aos cirurgiões, ter conhecimento de sua
função na atividade diária. Água Marinha se mostra ciente de que, apesar das
dificuldades enfrentadas no relacionamento interpessoal (que poderia, segundo ela,
ter uma atenção especial da coordenação), ela tem agilidade e disposição no
desempenho de sua função junto ao paciente e à equipe médica. E acrescenta:
“Considero o mais importante no meu trabalho poder, de alguma forma, ajudar
colegas e pacientes”.
Diamante reconhece que seu conhecimento e domínio do serviço ajudam a
agilizar o atendimento do paciente, da equipe médica e de enfermagem naquele
momento-chave. Isso é importante e gratificante na sua prática. Até o
relacionamento com a chefia/coordenação, uma das dificuldades apontadas
pelas(os) enfermeiras(os), é considerado positivo por Diamante: “O estilo de chefia é
bom, impessoal e hierárquico”. Mesmo tendo enfrentado situações desgastantes e
estando afastada do CC devido a sequelas deixadas por um acidente, essa
enfermeira reconhece que “a enfermagem funciona muito bem no CC” e que gostava
muito de lá.
Os depoimentos pertinentes à prática cotidiana dos meus interlocutores na
dinâmica do cuidado no CTI e CC do HULW mostram dois lados importantes de sua
atividade: o positivo e o negativo, mesclados, segundo eles, de stress. A diversidade
de discursos e comportamentos diferenciados, observados neste estudo etnográfico,
nos remete a multiplicidades de acontecimentos oriundos do cotidiano dos
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interlocutores. São acontecimentos que representam a história de suas vidas numa
prática de cuidado. Com relação ao estudo dos temas de saúde, doença e cuidado
Nakamura (2009, p. 25) nos oferece uma compreensão de que o olhar e ouvir são
importantes para a etnografia. “É preciso saber ouvir, superando não apenas as
barreiras da língua, mas fundamentalmente ouvindo o que o outro tem a dizer”.
A história das(os) enfermeiras(os), com suas práticas, com suas dificuldades
e com as situações positivas vivenciadas no CTI e no CC, aqui relatadas, representa
tanto a memória individual quanto a coletiva, não sendo apenas um chamamento à
permanência de conteúdos factuais ou existenciais. Essa história, também escrita
nos gestos, nos hábitos e nos costumes dos grupos, retrata a realidade dos meus
interlocutores.
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2.1 O pensar, o sentir: significados de experiências

2.1.1 O cuidado: a impotência na fragilidade da vida

Procuro, nesta parte do estudo, narrar fragmentos do pensar e do sentir, na
experiência de meus interlocutores, em suas vivências no ato de cuidar e de
relacionar-se com o paciente. O ato de cuidar pressupõe o desempenho de uma
multiplicidade de ações desempenhadas pela equipe de enfermagem. Dentre as
atividades citadas, destacam-se a "higiene oral e corporal, mudanças de decúbito,
prevenção e tratamento de escaras [no CTI]” (Jade); "verificação de sinais vitais (na
rotina, na admissão, no pré e pós-operatório), além da assistência em parada
cardiorrespiratória [tanto no CC como no CTI]” (Diamante); “lavagem gástrica,
aplicações

quentes e frias, tricotomias, [...] preparo e administração de

medicamentos, instalação de oxigênio com cateter nasal e traqueostomia” (Safira).
Minha intenção sempre envolvia o desejo de apreender como meus
interlocutores, vivenciam, definem e associam o stress na relação de cuidar. Dentre
as minhas indagações destacava-se uma: quais condições, no CTI e no CC, atuam
sobre os corpos e almas das(os) enfermeiras(os) na realização do cuidado?
Para os meus interlocutores que atendem no CTI, ocorrem situações de
cuidado que a(o) enfermeira(o) precisa dar conta. O paciente está frágil, impotente,
sem poder movimentar-se. De acordo com Jade, o cuidado se faz necessário em
razão de uma série de sinais e sintomas que o paciente apresenta, tais como: a
desestabilização físico-emocional, o risco de vida, a incerteza do tratamento, as
limitações etc. Já, para Cristal, “o cuidado nem sempre é como deve ser, devido à
falta de materiais, sempre no improviso. Ter sempre que improvisar é uma
desvantagem para mim”. Conforme Diamante, “é preciso prestar auxílio ao paciente
em todas as ações que ele não consegue executar sozinho, tais como: comer,
locomover-se, comunicar-se”. O ato de cuidar, na visão de Jade e Brilhante, requer
empatia, comprometimento e toque corporal:
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[...] procuro oferecer empatia e comprometimento na minha atividade,
mesmo me sentindo cansada e estressada. Faço isso principalmente
quando cuido de paciente. Tento oferecer uma relação positiva com
sensibilidade e compreensão. É preciso ver o paciente como um todo,
compreendo seus afetos e sentimentos, convivo com muita fragilidade. O
CTI é, para o paciente, a última alternativa de resgate de sua vida. Entendo
a irritação, a impaciência e a intolerância que muitos demonstram. (Jade).
[...] cuidar do paciente, do colega, é importante e necessário para mim. A
impotência de saber que eu poderia fazer muito mais e não é possível me
estressa. O toque me aproxima do paciente e fico comovida com o seu
sofrimento. Ele precisa de segurança e apoio no seu momento de dor. O
cuidar me traz sensibilidade e pena das condições em que o paciente está.
(Brilhante).

Tocar o corpo do outro de maneira efetiva, na compreensão das(os)
enfermeiras(os), faz parte do cuidar. Para Safira, não basta apenas instrumentalizarse tecnicamente, é preciso perceber os sentimentos do paciente para determinar a
ação de cuidado. Segundo essa enfermeira, “no ato de cuidar, acolhe-se o outro
com tolerância e paciência. Enquanto se cuida, age-se de maneira empática e sem
julgamentos”. Meus interlocutores expressam em seus discursos que se comovem
com o estado do paciente, principalmente aquele que está no CTI. Para elas(es), o
toque aproxima mais, dá segurança e apoio ao paciente 13 . O trecho abaixo traz esse
entendimento:

[...] eu interajo com o paciente. Toco nele com o olhar e com o sorriso, tenho
certeza. O contato que mantenho transcende os procedimentos técnicos que
tenho de fazer. Falo com gestos, rezo com ele se for preciso. [...] a beleza, a
bondade está na capacidade de amar, de tocar o outro sofrido. Envolver-se é
encontrar no outro a nossa continuidade, é reconhecer que nesta vida a gente
estará sempre precisando de alguém. Tem sempre alguém precisando de
nós. (Diamante).

Água Marinha afirma que é preciso ter paciência e carinho, seja na melhora
das condições do paciente, seja em qualquer contato humano. Na maioria das
13

É imprescindível pensar na dimensão humana e espiritual dos sentidos. Assim, será possível
entender que a prática do cuidar/cuidado envolve não só o tocar com as mãos, mas com o cheiro, a
voz, o olhar e os gestos corporais (FIGUEIREDO et al., 1996). Por meio do toque, os enfermeiros
podem transmitir inúmeras mensagens: segurança, compreensão, sinceridade, respeito, apoio,
cordialidade, preocupação, tranquilização, empatia, conforto, proximidade, encorajamento, aceitação,
desejo de ajudar, entre outros (HUDAK & GALLO, 1997).
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vezes, o ato de cuidar torna-se frustrante, sobretudo por falta de profissionais e pela
rapidez do trabalho no CC.
As condições de trabalho, na fala de Ônix, também dificultam o oferecimento
do cuidado merecido e adequado. Isto provoca stress e cansaço nas(os)
enfermeiras(os). A escassez de recursos materiais e humanos é uma realidade
muito presente no CC e no CTI, razão pela qual os profissionais acabam fazendo o
melhor que podem. “No CTI atendemos pacientes críticos. É um dos ambientes mais
tensos do hospital. É um trabalho cansativo e de muita atenção e dedicação”,
acrescenta Ônix.
No CTI, as situações vividas pelas(os) enfermeiras(os) são complexas e,
frequentemente, imprevisíveis.

O paciente pode ter alterações repentinas no seu estado de saúde,
causadas pela dor e pelo desespero frente ao sofrimento. Esse fato
influencia intensamente minhas emoções e sentimentos, pois, afinal, desejo
fazer tudo para evitar o sofrimento e a morte. Luto pela vida do paciente.
(Rubi).

Para Granada, “o trabalho é cansativo, porque você tem que ter atenção.
Você se doa mais para o paciente porque é doente grave, tem que estar mais de
olho nos movimentos vitais e assim o cuidado é, sem dúvida, maior”. 14 Segundo
Rubi, o CTI é um lugar de alto stress em virtude da constante expectativa de
situações de emergência, da alta complexidade tecnológica e da concentração de
pacientes graves sujeitos a mudanças súbitas.
Todas essas observações estão presentes nas falas de Safira e Cristal. Para
a primeira, “o ambiente de trabalho é estressante e gerador de um clima
emocionalmente afetado, de desgaste físico e emocional porque cuidamos de vidas
humanas. É preciso ter muita paciência e controle emocional”. Safira, de certo modo,
acrescenta: “Não controlamos os outros, mas nos influenciamos mutuamente,
14

É imprescindível atentarmos para os riscos de toda a natureza aos quais os profissionais de
enfermagem estão expostos no seu exercício do cuidar de pessoas doentes e no enfrentamento de
situações críticas, com vistas à melhoria da qualidade do cuidado que presta à sua clientela e a sua
própria saúde e integridade física e mental conforme nos demonstra Santos e col (2006, v.14, n°4).
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algumas vezes para melhor, outras para pior. Tudo depende da consciência que
precisamos ter da realidade que é o CTI”. A intensidade do estado de tensão das(os)
enfermeiras(os) do CTI segundo o relato de Cristal, “depende de como elas(es)
lidam com as suas próprias emoções e sentimentos. Depende, ainda, do [...] prazer
e da paciência [que sentem] no processo de cuidar do outro”.
Quanto às tecnologias de alta complexidade, Ônix enfatiza que, sem a ação
do cuidado da(o) enfermeira(o), os aparelhos por si sós não têm utilidade, nem ação,
para o paciente. O cuidado recebido pelo paciente, no CC e no CTI, é “produto de
um grande número de pequenos cuidados realizados cotidianamente pelas(os)
enfermeiras(os) e que vão se complementando, explícita ou implicitamente” (Ônix).
As(os) enfermeiras(os) reagiam de diferentes maneiras na dinâmica do
cuidado, expressando-se, na maioria das vezes, por meio de gestos e expressões.
Quando verbalizavam como se sentiam no final de um plantão, todas(os)
externavam fadiga.

2.1.2 Vida e sofrimento: convivência com o paciente terminal

Durante o trabalho de campo, Topázio e Jade me confidenciaram que
conviver com o paciente terminal é um verdadeiro sofrimento e causa de stress.
Com base nesse discurso, perguntei-lhes como percebiam a questão do sofrimento
na sua convivência com o paciente, principalmente o terminal. A finalidade do meu
questionamento era captar, na visão de meus interlocutores, de que maneiras eles
poderiam expressar e descrever situações que significassem stress. Dessa maneira,
passo a esboçar as vivências cotidianas das(os) enfermeiras(os) do CTI e do CC,
que enfrentam a ruptura sofrida pelo paciente, antes sadio e que se tornou
gravemente doente.
A relação enfermeiro-paciente diante da luta pela vida e do enfrentamento
da dor, do sofrimento e da morte, segundo meus interlocutores, é “de ajuda”. De que
sentimentos são constituídos? Como o stress é representado nessa relação?
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Para Água Marinha, lutar pela vida é o objetivo principal de seu ofício. Há
uma gratificação e um sentimento de dever cumprido nesse ato, “quando nossas
intervenções e cuidados auxiliam na manutenção da vida do paciente nos sentimos
realizados e satisfeitos”.
Granada, quando entrevistada, mostra a compreensão do sofrimento e a
satisfação pela vida: “Quando tem um nascimento de uma criança, sinto a presença
de Deus renovando a esperança de dias melhores, de mais fraternidade entre as
pessoas. Isso para mim é bom e fácil de lidar no cotidiano. É a vida!”
Com relação à convivência com a dor e o sofrimento, Pereira (2004, p. 23)
afirma que o sofrimento excessivo parece absorver o pensamento num campo de
sensações e experiências que coloca ao processo de compreensão uma névoa
densa. O sofrimento, a dor e a morte vivenciados no cotidiano, na compreensão dos
meus interlocutores, geram um esforço individual de cada um para suportar ou
minimizar as adversidades de ocorrências no cotidiano do cuidado e da assistência.
“Faz parte da rotina de trabalho. É preciso dar conta das atividades” expressa
Diamante.
O sofrimento, segundo as falas das(os) enfermeiras(os), é um processo
muito presente no desempenho de suas funções e na convivência com o paciente
do CTI. É o que Ônix demonstra em sua narrativa:

[...] a vivência direta e ininterrupta de dor, sofrimento e morte gera
envolvimento emocional. O desespero, a incompreensão, a irritabilidade e
tantos outros sentimentos e reações expressas pelo paciente também
causam stress em nós, enfermeiros. Procuramos ajudar o máximo. Nossa
relação com o paciente é de ajuda e cuidados.

Quando as estratégias de defesa são insuficientes ou não conseguem
neutralizar o sofrimento, surge o desgaste, que se manifesta como a perda da
capacidade efetiva e/ou potencial, biológica e psíquica, em função das cargas
geradas pela dinâmica ou pelo processo de atividades. Nessa situação estão as(os)
enfermeiras(os) que atuam, muitas vezes, segundo Turquesa, já cansados pela
intensa carga de trabalho de outros plantões. Chegam pela manhã, sem descansar
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à noite, devido ao excesso de trabalho, no limiar do esgotamento físico e mental, e
acabam por priorizar as necessidades do paciente e da instituição, em detrimento
das suas próprias necessidades. Essa situação, na visão deles, causa sofrimento e
angústia. É o que fica claro na fala de Cristal:

[...] quando estamos com saúde estamos felizes. A doença grave na família
é um fator preocupante, causa muito stress, sendo difícil separar
sentimentos. Mas, como tudo em nossa vida depende muito de nós, [temos
de saber] controlar os nossos sentimentos. Esforço-me para ser forte.

O desgaste, mencionado por todos, pode causar doenças físicas e
psicológicas, conforme a vulnerabilidade de cada pessoa. Aquela que experimenta
ansiedade, angústia e outros sentimentos, constrói seus mecanismos de defesa,
lutando na tentativa de adaptar-se às situações que rotula de stress. Água Marinha
relata que “no meu ambiente de trabalho existe stress e está sempre no limiar entre
a vida e a morte”. A convivência com o paciente terminal, na visão dessa enfermeira,
é complexa e requer esforço para suportar a demanda do cotidiano.
Segundo Cristal, “é através do envolvimento que nós nos apercebemos do
outro, tornando-nos sensíveis à situação que estamos vivenciando e que nos
mobiliza a oferecer a ajuda necessária”. Os relatos dos meus interlocutores surgem
permeados de dor e de dificuldade na aceitação da morte, tanto no CTI e no CC
como na vida pessoal. A narrativa de Cristal, a seguir transcrita, refere-se à morte de
parentes e de colegas:

[...] já vivenciei uma situação de morte de colega e de família e dei tudo de
mim em apoio, ajuda com a família. Sei que sempre que temos um
problema assim, influencia no nosso trabalho. Mexe com nosso interior; [...]
meus sentimentos foram de reflexão, dor, perda, revolta, até ira e não
aceitação da ocorrência. Eu sei que a morte é um acontecimento natural na
vida de todos; é preciso não se envolver demasiadamente, pois acabamos
fazendo disso um problema pessoal.

Durante a pesquisa de campo, Cristal perdeu um ente querido de quem foi a
cuidadora. Diariamente se deslocava de seu trabalho ou de sua residência para
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fazer os curativos. Ela refere que o rápido agravamento da doença (câncer) gerou
stress e sofrimento na fase terminal. Nessa época, ela relata que procurou dar todo
o apoio emocional. Lidar com o sofrimento, segundo Cristal, muitas vezes faz reviver
momentos pessoais de angústia, em que predomina o sentimento de perda. Essas
marcas de dores vivenciadas por Cristal não embotam a sua capacidade e seu
desempenho, uma vez que se sente realizada na sua profissão: “a vantagem do
meu trabalho é satisfazer o meu lado profissional, me realizo”.
Em relação ao envolvimento com a dor e morte, Stefanelli, Arantes & Fukuda
(1982) afirmam que o envolvimento emocional é um aspecto vital na relação com o
paciente, com o que concorda a enfermeira Pérola:

[...] às vezes me envolvo, mesmo com breve contato com o paciente. Acho
que é preciso estar sensibilizado com a enfermidade dele. Dar atenção
suficiente é necessário. Sinto-me feliz em poder cuidar, em fazer meu
trabalho e oferecer solidariedade.

Em qualquer ação (no cuidar do paciente, no contato com os colegas, com
médicos e chefia) ocorre uma interação. Nessa dinâmica sobrevém uma prestação
de assistência cujos sentimentos e emoções dependem da estrutura individual de
cada um, do stress que surge em diferentes momentos, esclarece a enfermeira
Água Marinha. Por essa razão, a(o) enfermeira(o) que atua no cuidado direto com o
paciente em CTI requer suporte emocional para lidar com as constantes dicotomias,
com as situações ruins seguidas de acontecimentos bons, de alegrias e tristezas.
Além disso, existem os problemas pessoais que são inseparáveis da vida
profissional e podem prejudicar o seu desempenho. Para Granada, existem muitas
situações na atividade da enfermeira que acarretam um sofrimento difícil de ser
canalizado:
[...] trabalho com anestesista, cirurgião e colegas enfermeiros. Temos
algumas dificuldades na unidade no que tange à estrutura e manutenção de
material. Quando falta material no CC, é um stress forte que reflete em mim
também. Associo meu stress ao acúmulo de situações constrangedoras que
ocorrem na minha vida cotidiana.
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O stress, na visão das(os) enfermeiras(os), surge, principalmente, da
necessidade de dar conta das atividades do CC que precisam ter um fechamento,
um repasse de atividades nos plantões e um recomeço no próximo retorno ao
trabalho:

[...] o stress influi na minha vida com altos e baixos, com impaciência, com
doença, com depressão, com alegria, com tristeza. Quando a carga de
trabalho extrapola o que é cabível no dia a dia, fico um caco. Quando
algumas colegas não fazem tudo direitinho para quem vem assumir o
plantão, me estresso. É falta de compromisso e responsabilidade.
(Diamante).

Embora o envolvimento emocional seja considerado por alguns estudiosos
como uma condição básica para se estabelecer uma relação, os meus interlocutores
apresentaram pontos de vista ambivalentes. Alguns defendem a existência de
envolvimento com o paciente; outros afirmam que esse envolvimento “não deveria
ocorrer por trazer prejuízos emocionais à enfermeira” (Diamante); “não deve ocorrer
por ser doloroso, além de atrapalhar o serviço no CC” (Brilhante). Jade conta que às
vezes se envolve emocionalmente, “porém é muito doloroso. Se acontecer o pior e o
paciente morrer, [eu] sofro muito. Há uma mistura de sentimentos e penso que é
melhor não ocorrer”.
Ao mesmo tempo em que veem seu envolvimento com o paciente terminal
como positivo, as(os) enfermeiras(os) também consideram como negativo. Diamante
relata que, diante da morte, busca forças espirituais para superar o acontecimento:

[...] hoje, com Jesus no meu coração, vejo o paciente em fase terminal
como uma bênção. Peço-lhe para poder falar-lhe de Deus e agradecer pela
sua vida aqui na Terra. Mas não devo me envolver emocionalmente, [pois]
preciso estar preparada para as próximas atividades.

Jade considera que “é muito difícil não se envolver emocionalmente com o
paciente. Você cuida, se dedica, convive horas – ou até dias – com ele no CTI. Isso
é positivo para mim. Faço isso profissionalmente”. O envolvimento deve ocorrer de
forma madura, profissional, com limites a serem obedecidos, segundo Jade, pois o
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acontecimentos, caso contrário será difícil exercer a profissão. Ônix explicita que

[...] o envolvimento ocorre. O paciente tem esperança de viver. Nós lutamos
pela vida. Preocupo-me com o paciente. Na UTI tenho um trabalho difícil e
estressante, ao mesmo tempo. É uma situação que, quando você está
mergulhado na sua atividade, você não vê que está cansado e estressado.
Talvez porque esteja preocupado com o paciente, cuidando e vigiando.
Tudo isso é envolvimento. Tenho que ter controle.

Menzies (1970) afirma que, ao ingressar em qualquer profissão que envolva
contatos com outras pessoas, é preciso desenvolver um distanciamento profissional
adequado. É necessário aprender a controlar seus sentimentos, refrear um
envolvimento excessivo. Para as(os) enfermeiras(os), não é fácil estabelecer em sua
prática no CTI e no CC um envolvimento emocional maduro ou neutro. A fala de
Topázio demonstra esse entendimento: “lá no CC as coisas ocorrem com rapidez.
Não dá tempo para envolvimento. O paciente chega para a cirurgia. Tudo já está
programado. A equipe já sabe”.
A(o) enfermeira(o), na sua atividade cotidiana, está sob constante tensão,
pois seu objetivo de trabalho é alguém que expressa sofrimento e necessita de
cuidados ininterruptos. Frequentemente é um ser fragilizado com a doença, às vezes
de difícil diagnóstico e tratamento:

[...] durante a minha atividade no CC, cada profissional tem uma função:
instrumentação, circulante de sala e auxiliar do enfermeiro no que for
preciso. Não dá para dar muita atenção ao paciente. Nem tudo é fácil e
bom. É preciso ter amor na profissão e fazer um esforço. (Jade).

Esse ponto de vista é o mesmo de Água Marinha: “para conseguir
permanecer na profissão e vencer todos os obstáculos que surgem, é preciso gostar
muito da profissão e amar o que faz”.
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2.1.3 Os sentimentos nas relações interpessoais

A maneira pela qual as(os) enfermeiras(os) verbalizam os sentimentos e
estímulos desconfortáveis reflete, segundo elas(es), suas exposições a diversas
experiências biológicas, emocionais e socioculturais no seu cotidiano. O emocional
abala-se conforme as situações a serem enfrentadas. O stress na atividade
profissional e os sentimentos que vivenciam como sujeitos humanos são oriundos do
cuidado ao paciente e do desgaste no trabalho.
Ao ouvir os relatos dos meus interlocutores, algumas perguntas me
inquietavam: como se comunicavam e se relacionavam dentro e fora do CC e CTI?
Quais sentimentos e comportamentos eram expressos na comunicação entre eles?
Como era elaborado o relacionamento interpessoal?
As demandas de alta resolubilidade, diante dos riscos do ato cirúrgico e do
caráter multidisciplinar do trabalho no CC, geram no ambiente de trabalho, segundo
meus interlocutores, relações interpessoais, algumas vezes conflituosas e
perpassadas pelos diversos poderes próprios do ambiente hospitalar, entre eles o
poder médico e da própria instituição. Para Água Marinha, existe falha na
comunicação das(os) enfermeiras(os) em diferentes situações de trabalho: “a falta
de um colega traz maior exigência da equipe porque é preciso dar conta da minha
tarefa e da tarefa do colega que faltou”. Essa mesma situação fez com que a fala de
Diamante parecesse carregada de insatisfação e raiva:

[...] na troca do plantão, quando o colega não deixa tudo organizado para o
outro, gera raiva ou quando, ao substituir a falta de um colega, tem de dar
conta de tudo dobrado. Na ausência de algum colega no trabalho, ficamos
estressados porque essa situação sobrecarrega o trabalho dos demais e o
meu também.

O relacionamento interpessoal, na concepção meus interlocutores, é um
fator importante na equipe. A experiência pessoal de luta entre vida e morte que
vivenciam no CC, segundo Cristal, faz com que o relacionamento e a comunicação
variem entre bons e razoáveis, mas, às vezes, tudo é ruim e estressante. Em face
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disso, algumas vezes ela fica tensa e nervosa: “a comunicação para mim é razoável.
Como humana que sou, às vezes fica difícil manter o controle porque são muitas
cabeças com pensamentos diferentes”.
Apesar de os enfermeiros atuarem com categorias profissionais distintas,
estas possuem diferentes interesses e apesar do foco principal ser o cuidado ao
paciente crítico, estas diferentes visões podem propiciar situações conflituosas,
principalmente

se

levarmos

em

consideração

a

diversidade

cultural,

as

características de cada indivíduo e a formação destes no contexto do CTI conforme
nos assevera Santos e col. (2006).
Em uma situação de comunicação difícil, confidenciou-me Esmeralda,
qualquer pessoa parece controlar sua atitude. Como seria trocar a exasperação, a
frustração e a raiva por uma atitude de paciência e compreensão? Segundo a
enfermeira, “não é fácil sorrir para quem nos agride verbalmente e mexe com nosso
emocional”. Rubi verbaliza que “manter um relacionamento interpessoal positivo é
também saber ouvir o colega, entender o porquê ou o motivo de determinado
comportamento e procurar ajudar”. Brilhante complementa:

[...] poderá ser positivo, se forem pautadas pela compreensão, pela
tolerância e pela paciência. Precisam ser gratificantes e prazerosas, se tiver
espírito de ajuda. As relações podem ser muito boas, se tiver flexibilidade
da chefia, se ela deixar de valorizar picuinhas. Quando a comunicação e o
respeito para com os colegas são bons, [isso] pode contribuir,
significativamente, para um bom ambiente de trabalho.

A falta de um bom relacionamento, segundo Topázio, interfere diretamente
na assistência prestada ao paciente e na satisfação no trabalho, gerando maior
desgaste. O relato de que o relacionamento se torna, muitas vezes, difícil é
justificado por meus interlocutores devido à própria movimentação de trabalho,
principalmente no CC, que “requer rapidez e urgência” (Turquesa).
As(os) enfermeiras(os) veem, em alguns momentos, o relacionamento e a
comunicação

como

estressantes,

principalmente,

na

interação

médico(a)-

enfermeira(o) e enfermeira(o)-paciente. Isso ocorre, segundo Esmeralda, por
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sentirem a necessidade de externar sua insatisfação e raiva. É preciso que
modifiquem seu modo de pensar e de agir procurando “ser menos egoístas, ter
compaixão e mais amor”. Cristal faz um discurso semelhante: “para melhorar as
relações interpessoais, é preciso que sejamos menos egoístas, tenhamos mais
compaixão ao próximo. [É preciso] abrir os braços e ter mais amor no coração”.
Na prática cotidiana, conforme Granada, “as relações são hierarquizadas e
caracterizadas por mecanismos instituídos de poder. Precisamos seguir as normas
do hospital. Entre tudo isso está o ‘poder’ médico”. Jade afirma que “depende muito
do profissional. Alguns médicos, por exemplo, se sentem muito superiores a todos,
demonstrando que apenas eles têm o saber e a competência”. Para Topázio, no CC,
“o médico cirurgião tem a autoridade e nós temos que ‘obedecer’; [afinal]
trabalhamos sob a ordem deles”. Sobre a comunicação entre médicos e
enfermeiras(os), Turquesa faz o seguinte comentário: “com exceção da equipe
médica, que algumas vezes nos estressa, o restante é tranquilo para mim”. Meus
interlocutores comentam que os auxiliares e técnicos são pressionados e cobrados
com muita rigidez. Isto faz com que Granada se manifeste: “sentimos desejo de nos
posicionar, mas é difícil. Em dias críticos é um stress e desgaste insuportáveis”
Na fala de Água Marinha, a compreensão dos momentos de alta exigência
não é entendida pelas(os) enfermeiras(os) na dinâmica da comunicação entre a
equipe. Os sentimentos de raiva e irritabilidade fluem fazendo com que a
cooperação se esvaia. Para essa enfermeira, o companheirismo e a cooperação são
pré-requisitos fundamentais para que todos se sintam mais seguros e se apoiem
mutuamente diante das situações difíceis vivenciadas no CTI e no CC. Caso
contrário, as dificuldades de relacionamento resultam em transtornos para todos e,
consequentemente, para o trabalho da equipe.
As rotinas diárias e a necessidade de cumprir as normas e regras do hospital
e a própria carga horária do cotidiano provocam situações que as(os)
enfermeiras(os) chamam de stress e, segundo eles(as), dificultam uma relação
positiva. Para Água Marinha, “nossa comunicação e nossas relações interpessoais
precisam melhorar muito, mas muito mesmo. Decisões importantes são tomadas e
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não participamos, somos. Somos apenas comunicados depois. Elas [as decisões]
chegam prontas”.
Durante o trabalho de campo, Jade convidou-me para ir até a escola onde
atua como professora de educação física. Ela confidenciou-me que trabalhar em
hospital e em escola não é fácil, pois são instituições com atividades diferentes, mas
que ela considera como estressantes. Na escola há a cobrança por parte dos
professores, dos pais e da direção. Já no CTI e no CC, “nossa flexibilidade e
liberdade são limitadas. O ‘clima psicológico’ é desgastante e estressante”. Segundo
a enfermeira, “é predominante na minha unidade a falta de comunicação positiva em
várias situações.”
O relacionamento interpessoal precisa melhorar porque existe falta de união
entre os profissionais de enfermagem, declara Topázio. Para Jade, a interação fica
prejudicada principalmente pela falta de diálogo e de compreensão da dinâmica de
cada um: “a falta de diálogo e união de alguns colegas gera falta de motivação”. O
discurso, a seguir, expressa a mesma compreensão:

[...] para mim, o stress tem vários significados. Já deu para perceber?
Associo o meu stress ao relacionamento e a comunicação. Às vezes sou
irritada. A minha impaciência, raiva, solidão, ansiedade e choro prejudicam
minha comunicação e meu diálogo. Sei que influi de forma negativa na
minha vida. Causa-me sentimento de revolta. (Diamante).

Os sentimentos verbalizados pelas(os) enfermeiras(os) são de irritabilidade
e impaciência. A falta de motivação, para elas(es), é resultado também da
comunicação negativa. Elas(es) consideram que a comunicação é difícil em algumas
situações de trabalho pelos motivos a seguir descritos:
[...] a comunicação poderia ser mais positiva, mas é estressante algumas
vezes. A falta de cooperação de alguns prejudica o relacionamento
interpessoal. Precisa ser modificado para o bem-estar de todos, [pois]
prejudica a motivação e o trabalho em equipe (Pérola).

[...] eu sei o que tenho de fazer, qual é a minha função. A colega precisa
também ter este compromisso e saber o que tem que fazer. Vejo, ao
mesmo tempo, uma falta de colaboração de alguns colegas e isso gera
muito stress. (Jade).
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Sentimentos, como falta de cooperação e de respeito pelo trabalho do
colega, influem, segundo meus interlocutores, de forma negativa na interação e na
própria dinâmica profissional nas situações de trabalho no CC. Para elas(es), é
necessário que haja mais colaboração, mais disposição de diálogo. Segundo
Esmeralda, “um profissional competente termina por render muito menos
simplesmente por não se entrosar, cooperar e respeitar o colega”. Para ela,
determinadas atitudes negativas acabam por contaminar a todos. As informações e
opiniões que circulam no CC e no CTI são importantes para a(o) enfermeira(o) e
necessitam ser mais compartilhadas. O discurso de Cristal demonstra algumas
dessas situações:

[...] gosto do meu trabalho apesar das dificuldades, mas, se cada um dos
colegas fizesse o que é de sua competência, respeitando os limites de cada
um, muitas questões poderiam ser solucionadas. Se a comunicação e a
interação entre todos também melhorassem e se houvesse mais diálogo
entre a chefia e as enfermeiras, o trabalho seria menos estressante. Acho
que falta mais diálogo da chefia. Quando se tem alguma mudança em
relação a você, digo nós, somos os últimos a saber. O relacionamento é
uma das situações mais difíceis de lidar porque o ser humano é complicado.

A falta de coleguismo e os problemas de relacionamento podem interferir
diretamente no seguimento natural das atividades, expõe Ônix. Geram desconforto,
impedem o diálogo amigo, profissional e respeitoso e acabam refletindo na atividade
de cada enfermeira(o). No lugar do relacionamento positivo, surge a presença de
sofrimento, da raiva e de irritabilidade.
As(os) enfermeiras(os) reforçam frequentemente, em seus discursos, que as
relações interpessoais precisam melhorar:

[...] as pessoas não são máquinas, têm ideias, sentimentos próprios. Tem
desejos e percepções diferentes das minhas. É preciso respeitar isso. Sei
que ninguém funciona como eu. Suas reações podem ser até diferentes,
mas eu escolho sempre respeitar as opções e comportamentos dos outros e
desejo o mesmo para comigo. (Granada).
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As relações interpessoais, segundo Brilhante, são processos produzidos no
convívio, nas trocas e nas comunicações efetivadas no cotidiano das(os)
enfermeiras(os). Por isso, são intensamente mediadas pelos sentimentos, tanto de
um enfermeiro como de outro. “Essa situação eu vejo como normal”, diz Esmeralda,
“gera desconforto e acertos; no final, porém, tudo dá certo.” Embora meus
interlocutores expressem que esses sentimentos interferem nas suas relações e
façam emergir o stress, Água Marinha defende que é importante manter o diálogo
franco e aberto para que as coisas deem certo.
As(os) enfermeiras(os) demonstram, verbalmente, a necessidade de
mudança nas relações com a chefia/coordenação, para que possam expor suas
percepções, ideias e pontos de vista. Na concepção de Água Marinha, a
comunicação entre a coordenação/chefia e os interlocutores necessita de mais
abertura, flexibilidade e oportunidade de expressão, a fim de evitar distanciamento,
superficialidade e individualidade. As relações positivas com a coordenação podem
contribuir para a satisfação da enfermeira na sua atividade. Isso produz “bem-estar e
motivação” conforme Ônix. Ele complementa: “se as relações forem negativas,
provocam stress e tensão; se tiverem rigidez, falta de comunicação e diálogo, piora
tudo”. Da forma como se encontra, “a relação fica superficial em razão da pouca
disponibilidade existente no trabalho. Quando a(o) enfermeira(o) termina seu plantão
precisa sair às pressas para dar conta de outra atividade pessoal e familiar” (Safira).
O trabalho em CTI exige muito esforço e atenção, além de dedicação da(o)
enfermeira(o), razão pela qual muitos anulam sua vida pessoal. Água Marinha, em
sua fala, aponta que, embora todas essas questões não justifiquem a ausência de
diálogo positivo entre alguns profissionais, é importante perceber que a falta de
motivação e o stress estão realmente muito presentes entre as(os) enfermeiras(os).
Um suporte/apoio psicológico voltado para as relações interpessoais e para o stress
é necessário e urgente, complementa Água Marinha.
Toda e qualquer pessoa está sujeita às mais diversas formas de sofrimento
em um ambiente como o CTI. Eles surgem “em função da atividade profissional
exercida e o cuidado que prestam ao paciente” (Rubi). A própria sobrecarga nas
atividades gera desentendimentos e discordâncias. Assim sendo, o que importa é
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aprender a controlar as emoções, verbaliza Rubi. Mas, segundo Cristal, “quando
uma colega fica irritada, a reação mais frequente é despejar palavras duras, fazer
acusações e cobranças.”
As interações são empáticas entre duas ou mais pessoas, quando há
confiança e reciprocidade, relata Ônix. Para ele, se no grupo há respeito pela
opinião do outro, se a ideia de cada um é ouvida, e discutida, estabelece-se um
relacionamento diferente daquele em que não há respeito pela opinião do colega.
Ônix acrescenta: “Quando ideias e sentimentos não são ouvidos, ou ignorados,
quando não há troca de informações, o que eu vejo é distanciamento e egoísmo”.
As

pessoas

precisam

mudar

para

melhor.

Por

exemplo,

“a

coordenação/chefia precisa conhecer seu grupo, identificar as necessidades e
carências não apenas das(os) enfermeiras(os), mas de todos os profissionais sob
sua responsabilidade” (Diamante). “A coordenação precisa ser mais flexível e mais
empática.

Somos

coordenação,

as

profissionais
limitações

responsáveis.
pessoais

Somente

poderão

ser

com

mudanças

transformadas

na
em

potencialidades. É importante que seja mais aberta, motivando a equipe, ouvindo as
enfermeiras, tratando-as com mais respeito e afeto” (Água Marinha).
Em suma, as(os) enfermeiras(os) apresentam características próprias e
específicas

da

profissão,

tais

como:

linguagem,

vestimenta

e

regras

comportamentais, que não são fáceis de ser apreendidas. Existem diferentes rituais
determinados pelo cumprimento de tarefas e rotinas, o qual lhes possibilita a
padronização do cuidado e lhes confere senso de segurança.
A maneira de lidar com diferenças individuais cria, segundo Jade, certos
sentimentos que se mesclam entre momentos negativos e momentos positivos entre
as(os) enfermeiras(os). Essa oscilação afeta a equipe e provoca desgaste, tensão e
stress, que prejudicam, sobremaneira, os processos de comunicação e fazem fluir o
relacionamento interpessoal negativo.
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2.1.4 A morte: fragilidade diante do inevitável

A fragilidade diante da morte, verbalizada pelas(os) enfermeiras(os),
demonstra que a situação de terminalidade é, de fato, muito difícil não apenas para
a(o) enfermeira(o), mas para toda a equipe. O pouco espaço existente para a
expressão de sentimentos diante da morte e a necessidade de controle emocional
que se exige da(o) enfermeira(o) no seu cotidiano causam desgaste, tensão e
sentimento de impotência.
Para enfrentar a incerteza da cura de pacientes com um quadro de saúde
grave e a possibilidade de evoluir com a finitude da vida no cotidiano do CTI, surgem
diversos fatores prejudiciais para a(o) enfermeira(o), tais como: a sobrecarga de
trabalho e emocional, a ansiedade e a tensão que geram cansaço e desgaste na
dinâmica de suas atividades, afirma Esmeralda. Diante do exposto, algumas
perguntas emergem: como meus interlocutores elaboram os momentos de
experiência de morte? O que pensam e sentem diante da morte? Como vivenciam e
elaboram aquilo que nomeiam de stress?
No CTI, as(os) enfermeiras(os) deparam-se constantemente com a angústia
dos pacientes no processo de morrer, ou com a morte parcial do corpo, provocada
pelas sequelas de, por exemplo, um AVC. Cabe à equipe de enfermagem o
compromisso de acompanhar intensa e continuamente o quadro geral do paciente.
A morte na concepção de Dastur (2002) constitui um dos maiores enigmas
da existência humana. Demandou esforços em direção ao seu equacionamento no
decorrer da história do pensamento no ocidente. Ela é vista como um acontecimento
medonho, pavoroso e inevitável que desperta grande temor no ser humano.
Nas falas dos meus interlocutores, a morte é uma fragilidade humana, faz
parte do cotidiano, é inevitável e pode se tornar sua companheira de trabalho. Toda
doença é uma ameaça à vida e pode parecer uma possibilidade real de morte,
mesmo tendo a compreensão de que se luta em prol da vida: “Nunca estamos
preparados para a morte, para a aceitação desse fato. Ela é inevitável. Para mim,
ela significa descanso” (Ônix).
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Em suas narrativas, elas(es) expõem que o contato constante com pessoas
fisicamente doentes, a incerteza no restabelecimento do paciente, o cuidado de
pacientes com doenças incuráveis causam uma fragilidade emocional inevitável que
atinge seus sentimentos e sua subjetividade. Água Marinha verbaliza que o
confronto com a realidade do sofrimento e da morte, bem como a execução de
tarefas repulsivas, desgastantes e atemorizadoras, representam por si sós situações
geradoras de stress.
A convivência com a dor, o sofrimento e o enfrentamento da morte é uma
situação presente no contexto hospitalar, principalmente no CTI, segundo as
narrativas das enfermeiras(os). Para Pereira (2004, p. 34),

[...] a indagação sobre a possibilidade de compreensão de contextos em
que o sofrimento excessivo caracteriza a vida dos sujeitos só pode ser
respondida afirmativamente se invertermos o olhar, deslocarmos a mirada,
colocando o sofrimento dentro do processo de conhecimento.

A realidade da vivência e o enfrentamento de sentimentos que surgiram nos
discursos dos meus interlocutores durante todo o percurso da pesquisa e as rotinas
de trabalho foram traduzidos por expressões de desgaste, cansaço, impaciência e
tensão. As narrativas dos acontecimentos de morte ocorridos com familiares das(os)
enfermeiras(os) se apoiavam no seguinte argumento: “a rotina exige capacitação e
preparo para lidar com a perda, com a dor e com o sofrimento. Quando a morte é de
alguém de nossa família, não sabemos como nos comportar. São sentimentos
inexplicáveis” (Cristal). Além disso, vieram à tona relatos de emoções vivenciadas há
anos na profissão de alguns enfermeiros quando se depararam com a morte de
colegas e de um médico aposentado.
O medo da morte ou seu enfrentamento no cotidiano, segundo Jade, pode
ser “reflexo do medo de enfrentá-la. Poderá estar associado ao fato de não estarmos
preparados para a morte, e isso faz com que busquemos encará-la de forma
mecânica e indiferente. É triste quando ocorre uma morte repentina e que não
estamos esperando. É assustador; de repente, a pessoa não existe mais”.
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Martins (2001) nos esclarece que a morte é considerada como grande
divisor das águas na plena constituição dos homens. Causa temor e este sentimento
se expressa na dificuldade em lidar com a finitude. Ela também está presente nas
crenças, valores e visão de mundo que cada um traz consigo.
Trabalhar em CTI é conviver com o sofrimento, com a luta pela própria
realidade da vida e da morte, “em virtude das constantes expectativas da situação
do paciente sujeito a mudanças súbitas, à complexidade tecnológica e ao próprio
ambiente de trabalho” (Diamante).
Desvendam-se, aqui, seus pensamentos e sentimentos expressos em
situações de cuidado do paciente terminal grave que vem a óbito. Descortinam-se,
ainda, as questões afetivo-emocionais que emergem das situações de morte
ocorridas com parentes (familiares) e colegas. Para Cristal, a dificuldade da
aceitação da morte, a tomada de decisões conflitantes e imediatas em momentos
críticos são dilemas vivenciados pela(o) enfermeira(o) no CTI e no CC. Essas são
algumas das situações nomeadas pelos interlocutores de estressantes e altamente
impregnadas de afetos e emoções no seu cotidiano de trabalho e que influenciam
negativamente na atividade de cada um.
Meus interlocutores esboçam diferentes reações ao enfrentar o processo de
morrer no CC e no CTI, certamente porque cada um traz consigo suas próprias
representações de morte. Ônix relata que “cada um de nós elabora várias
representações sobre a morte. No CTI, a realidade vivenciada no cotidiano é
inexplicável e particular para cada enfermeira(o)”. Jade discorre sobre suas
dificuldades pessoais em conviver com o sofrimento de pacientes que enfrentaram
uma doença – segundo ela – fatal como o câncer terminal:

[...] trabalhar no ambiente de dor e sofrimento, presenciar a morte de um
paciente crítico, me conduzia a um crescente estresse e angústia. Seu
quadro oscilante, a instabilidade no seu estado clínico [...], para mim, ainda
é fator de desgaste e até de impotência. Acredito que pela experiência de
mais de 20 anos nesta atividade, hoje eu consigo conviver nesta dinâmica
de vida e morte sem sofrer tanto... Meu pensamento volta-se para minha
família e penso que poderia ocorrer comigo também.
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Quando o quadro clínico do paciente em CTI piora progressivamente e
ocorrem alterações físicas resultantes das complicações, conforme Turquesa, “a
angústia é tão intensa que, muitas vezes, recorremos à oração. Não é fácil, para
nenhum profissional, pensar que o estado geral piorou. Apesar de terem sido feitos
todos os procedimentos, os edemas continuam e o paciente não melhora”. A morte
ocorre e o sentimento de impotência e de piedade se acentua, completa Turquesa.
Existem distintas concepções sobre a morte, que variam de acordo com o
contexto social e histórico. A morte é, antes de tudo, uma construção social da
mesma forma que outras dimensões (MENEZES, 2004). Atualmente, a maioria das
pessoas morre nos hospitais, não mais na companhia de sua família. O avanço da
tecnologia fez com que a morte se tornasse uma passagem solitária, isolada, onde o
indivíduo se encontra ligado por diferentes fios das máquinas, aparelhos e cercado
por pessoas desconhecidas 15 :

Ninguém está preparado para enfrentar ou entender a morte. Nossa
atividade cotidiana é o conviver com a doença, com a dor e com a morte de
pacientes. [Isso] gera medo, ansiedade e sofrimento porque nos sentimos
despreparados para enfrentá-la. (Água Marinha).

A convivência dos interlocutores com a morte no CC e CTI é uma situação
presente na dinâmica de seu trabalho. Remete à concepção de que conhecemos a
morte mediante o processo de morrer dos outros, cujas vivências jamais nos serão
acessíveis em sua real dimensão de acordo com o que nos aponta Palú et al (2004).
A morte não é vista como um acontecimento natural, mas como um sinal de
fracasso da equipe. Por essa razão, ela é evitada a qualquer custo. Segundo Água
Marinha, “além de profissionais de saúde, lutamos e trabalhamos em favor da vida”.
Em casos de morte no hospital, quando ocorre no hospital, quem presta os cuidados
são as(os) enfermeiras(os). Jade confessa sentir um alto stress quando alguém

15

Para Ariés (1977), durante muitos séculos, a morte foi considerada um fenômeno natural, público e
os fatos encarados com naturalidade e simplicidade. O doente morria em casa, cercado pela família,
tendo seus últimos desejos realizados.
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morre no CTI, pois sabe que vai ter de preparar o corpo para a pedra. O discurso a
seguir também demonstra essa compreensão:

[...] no trabalho não é gratificante lidar com a morte. Sinto stress só de
pensar que pode acontecer no meu plantão. A intenção do nosso serviço é
cuidar para a vida, curar. Procuro agir profissionalmente e, principalmente,
ter calma quando cuido de paciente terminal. (Esmeralda).

Durante o andamento da pesquisa, um familiar de uma enfermeira faleceu.
O papel de algumas(uns) enfermeiras(os) foi de acolhimento, compreensão, oração
e pesar. Confortavam com palavras dóceis e amigas, ao mesmo tempo se
esforçavam para dar conta das atividades e suprir o lugar da enfermeira enlutada,
que se encontrava de licença. A busca de apoio na religião, justificando os fatos
vivenciados esteve muito presente em alguns interlocutores.
Na maioria das vezes, a solidariedade, a compaixão e o pesar estavam
presentes entre o grupo de enfermeiras(os) do CC com a morte de um familiar da
colega. Várias reflexões foram expressas entre elas: “A morte para mim tem como
objetivo a continuidade de vida, quando se trata de vida espiritual. Aceito a morte
com naturalidade. Vejo sempre o fator recuperação como o milagre de vida e fé para
os que buscam” (Cristal). Para Topázio,

[...] a morte é ruim para quem fica é claro! Eu não estou preparada para a
morte, nem minha nem das pessoas. Dou apoio, atenção, mas eu choro.
Não consigo ver a dor do outro nesse momento de perda. Não consigo
saber como agir nem o que falar.

As dificuldades pessoais em lidar com determinadas situações que
envolveram a morte de colegas e parentes é causa de stress. Cristal enfatiza que o
stress em casos de doença grave esteve muito presente nesse momento de sua
vida. A expressão de sentimentos de tristeza, de expectativa e de apreensão foi
visível no seu discurso:
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[...] além de sentir um forte stress, fico apreensiva. Sinto-me angustiada
quando trabalho com pacientes terminais porque é nessas horas que
fazemos reflexões de nossas vidas. Chegamos à conclusão de que não
somos nada diante da vida. Digo com certeza que existe envolvimento da
enfermeira com o paciente. Tento não me envolver emocionalmente, mas é
difícil, principalmente com pacientes crônicos que ficam muito dependentes
de nós.

A definição de morte pode parecer fácil, mas trata-se de um fenômeno que
está sujeito a interpretações diferentes, conforme Água Marinha. E complementa:
“quando ocorre uma morte no CC, traz para mim sentimentos ambivalentes. Deveria
ter feito mais, ou foi feito o possível? Causa certa impotência e fracasso”.
Resgatamos as afirmações descritas por Leal (1992, p. 08) quando afirma
que: “cada cultura tem seu próprio entendimento daquilo que vale a pena viver por e
que vale morrer por, e o que a vida e morte significam. Cada grupo define o que é
legítimo em relação à vida e à morte”. As representações sobre morte verbalizadas
pelos interlocutores dão acesso a determinados elementos que contribuem para o
entendimento dos valores e crenças existentes no grupo social das enfermeiras(os)
e apontam caminhos de busca às representações que elaboram sobre o stress.
“Diante de uma morte me deparo com alto stress”, afirma Cristal. “Além de
todas as atribuições funcionais, ainda convivo, diariamente, com situações de
doença, dor e sofrimento do paciente em estado crônico de saúde”, confidenciou-me
Turquesa. Ela relata que “uma colega perdeu recentemente um ente querido e ficou
apática, chorava bastante, suspirava, queria estar só, não se alimentava, sofria
muito. Eu não sabia o que falar ou fazer naquele momento. Era um stress total”.
Vários

sentimentos

foram

identificados

nos

discursos

de

outros

interlocutores, entre eles, tristeza, angústia e sofrimento. Expressaram suas visões
sobre a morte como “uma situação inevitável, estressante e angustiante”. Esses
sentimentos estão claros nos discursos a seguir:

[...] quando sou mensageira de notícias tristes, como de paciente terminal,
fico nervosa, angustiada e estressada. (Granada).
[...] temos a responsabilidade de preparar o corpo, em caso de óbito, e
deixá-lo na pedra; fico triste e angustiada. (Safira).
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[...] o quadro é irreversível, me passa a sensação de vazio e insucesso. Fico
triste porque a morte foi inevitável. Nada pude fazer diante da fragilidade.
(Jade).
[...] poderia ser um parente, um amigo meu. Dá-me sensação de
impotência. Enfrentar a morte de alguém mexe com minha emoção. Fico
triste. (Topázio).
[...] a morte representa a finitude da vida, faz parte do processo natural do
viver. Sabemos que o fim de todas as pessoas é a morte, e mesmo assim
ainda estamos despreparados para lidar com ela. (Água Marinha).

Numa tarde de terça-feira, em agosto de 2009, eu conversava com Turquesa
quando ela externou seus sentimentos de sofrimento e stress: “é angustiante para
mim quando vejo um paciente que está morrendo e eu preciso dar conforto tanto
físico como até psíquico. Não é uma tarefa fácil. Eu também sofro. Minha mãe tem
um câncer e está avançado”. Olhei para Turquesa tentando captar os sentimentos
expressos em seu discurso e lhe perguntei se gostaria de falar sobre essa situação
que estava vivenciando. Ela respondeu taxativamente: “eu sou estressada, mas
tenho muitas razões para isso”.
A técnica de enfermagem Turquesa é plantonista em outro hospital na
cidade. Possui dois vínculos empregatícios e faz um curso de especialização. Sua
justificativa em “conviver com um stress forte” é porque, além de dar plantão nos
hospitais, ainda faz um curso de especialização. Nos finais de semana, ela dá apoio
à sua genitora que está gravemente doente com câncer terminal. Sua
responsabilidade é a de levá-la frequentemente ao médico, aos laboratórios para os
exames e para a quimioterapia. Além dessas incumbências, Turquesa é a principal
provedora da família. Nos nossos muitos encontros, ela me falou de seus sonhos,
metas e esperanças, bem como de suas frustrações, decepções, raiva, revolta e
insatisfações. Na manhã de 4 de setembro de 2009, na data de seu aniversário,
tentei ligar para ela por várias vezes e, como não consegui, mandei uma mensagem
de parabéns pelo celular. Ela respondeu somente no dia seguinte: “Vi sua ligação,
mas estava no enterro de minha avó... sepultei minha avó no meu aniversário”.
A avó de Turquesa teve um infarto fulminante. Morreu em casa, não houve
tempo sequer para levá-la ao hospital. Foi um dia de sentimentos ambivalentes, em
que se encontravam presentes dor e tristeza, frustrando o entusiasmo sentido pela
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sua festa de aniversário. Para superar essa experiência dolorosa e poder voltar ao
trabalho, que significa conviver com a dor e com o sofrimento dos pacientes,
Turquesa precisa tentar ser forte e tecnicamente profissional.
No dia seguinte à morte da avó de Turquesa, Jade procurou-me para
conversar e comenta os recentes fatos de óbito de entes queridos das enfermeiras:

Quando nós, enfermeiras, nos deparamos com a morte súbita de um ente
querido, entramos em confronto quanto ao nosso papel. Eu mesma não
saberia se desempenharia o papel de um familiar comum que se desespera
na perda de um ente querido, ou se me comportaria de maneira madura e
equilibrada. Talvez das duas formas, ou não. Será que essa dúvida existe
porque somos enfermeiros e já lidamos com muitas mortes no ambiente
hospitalar? É muito complicado.

A morte, atualmente, acontece como um fenômeno técnico, causado pela
parada dos cuidados, de certa forma revelada pela equipe médica do hospital, sendo
que muitas vezes o enfermo já não está mais consciente (ARIÈS, 1981, p. 86).
Existem situações em que a morte não ocorre necessariamente dessa maneira.
Ônix, Jade e Jaspe em seus discursos fazem outra representação:

[...] ela pode acontecer de forma súbita, inesperada. Às vezes um paciente
mostra um quadro de recuperação. De repente, sua situação piora, então a
morte chega sem que se espere por isso. Corremos para providenciar a
retirada, ficamos estressados, nervosos e cansados. (Ônix).
[...] a morte precisa ser percebida como a coisa mais normal da existência.
Nós que trabalhamos no CTI carecemos ter isso presente na mente. Não é
fácil. Tem muito stress. Somos humanos. Com a experiência conseguimos
enfrentar. (Jade).
[…] a morte no CTI ocorre quando o paciente está dependendo dos
aparelhos para manter-se vivo. Ele já não percebe mais o que está
acontecendo ao seu redor. (Jaspe).

Para meus interlocutores, é necessário estar preparado para enfrentar uma
situação de morte, principalmente aqueles que necessitam de maior suporte para
aguentar as tensões advindas do processo de morrer. Verbalizam que têm
consciência de que, mesmo que a equipe faça todos os procedimentos de
reanimação para modificar o quadro, o paciente não reage:
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[...] chega sua hora nada mais pode ser feito. (Safira).
[...] mesmo que se faça tudo para que ele viva, não tem jeito; ele vai morrer
mesmo. Não tem como mudar a situação. (Rubi).
[...] eu preciso lidar tranquilamente com isso, faz parte do meu trabalho.
(Brilhante).
[...] é o destino, a situação mais normal do mundo. Morreu? Não temos
nada a fazer. Preciso ser forte e não chorar. Aceitar o que não é aceitável.
Todos têm sua hora e, quando ela chega, é o final. (Ônix).

Para Diamante, os procedimentos invasivos, muitas vezes realizados nas
condutas terapêuticas, são necessários na tentativa de protelar a morte do paciente,
porém acentuam mais a dificuldade de enfrentar as situações de morte. Turquesa
comenta: “Apesar de se fazer de tudo para salvar a vida da pessoa, se a pessoa tem
que morrer, morre! Chegou sua hora, seu final de vida. É triste, angustiante e
estressante demais. Fazer o quê?”.
Suportar diariamente as demandas advindas do contato com o processo de
morrer não é fácil. A(o) enfermeira(o) que acompanha pacientes que chegam ao CTI
muito fragilizados, sem expectativa de vida, é envolvida(o) por uma sensação de
impotência, segundo Jade. Ela confessa que “não é apenas estressante, porque
exige que eu permaneça em estado de alerta o tempo todo. É inquietante. De
repente, para de respirar, aí chega o stress e o sentimento de pena”. A morte de
pacientes
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que
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preocupam

as(os)

enfermeiras(os): elas(es) terão de preparar o corpo para a pedra e, posteriormente,
entrar em contato com a família.
O stress diante da vivência da morte, como processo frágil e inevitável, traz
a experiência das(os) enfermeiras(os) por meio de seus discursos, com seus
sentimentos próprios e diferenciados. A perda do próprio familiar e o processo de
luto foram expressos com sentimentos que se alternam entre vida e morte. O stress
16

A alteração do ambiente onde a morte se processa (que antes ocorria apenas em casa, e
atualmente acontece no hospital) e sua divisão em etapas abrandaram a ênfase dramática da morte,
fazendo com que ninguém mais tenha forças ou paciência para esperar algo que já perdeu parte de
seu sentido (ARIÈS, 1981).
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diante da morte é visto, no discurso dos meus interlocutores, como uma fragilidade
diante do inevitável, que induz à interpretação de desorganização e modificação na
vida particular e no trabalho de cada profissional.
Acarreta-se desgaste físico e mental, principalmente para aquelas(es) que,
além de vivenciarem a morte no CTI e no CC, perderam parentes, colegas ou
alguém próximo. Embora o papel da(o) enfermeira(o) seja de salvar vidas e de
recuperar a saúde do paciente, a morte está presente em sua atividade diária.
Dessa maneira, vida e morte se mesclam no cotidiano de meus interlocutores que
verbalizam não estarem preparados para lidar com esses eventos.

2.2 Dimensões do stress: o agir das(os) enfermeiras(os)

2.2.1 Stress e religião: fé e multiplicidade de sentimentos

A fé como fonte de ajuda foi muito expressa nos discursos dos meus
interlocutores, principalmente quando falavam sobre a morte. Como já dito
anteriormente, houve morte de familiares de enfermeiras(os) que alteraram a
dinâmica de atividades entre as equipes. Qual seria o papel da religião nos
discursos de meus interlocutores? Em que ponto ela ajuda ou atrapalha a dinâmica
de suas atividades e de vida pessoal e, principalmente, naquilo que eles poderiam
denominar stress?
A busca pela religião, como conforto, aceitação e paz interior, reflete os
sentimentos das enfermeiras no enfrentamento da morte no CTI e no CC e,
principalmente, quando essa morte ocorre com um membro da familia desses
profissionais. No discurso das(os) enfermeiras(os), a religiosidade, a fé e o uso da
oração são formas utilizadas para enfrentar as dificuldades que geram sofrimento e
angústia. O depoimento descrito a seguir possibilita essa compreensão:

[...] a religiosidade está muito presente em alguns pacientes e também em
nós enfermeiras do CTI. Eu sou católica e isso me ajuda e me dá um bom
suporte emocional. Tento passar isso para os pacientes. Quando alguém
chega no CTI e está muito mal, eu pergunto se ele(a) acredita em Deus. Se,
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por acaso, ele(a) disser que sim, peço para rezar para Deus ajudar e lhe dar
melhoras. (Jade).

O apego à religiosidade, a crença em algo supremo e a busca de apoio do
divino, segundo as(os) enfermeiras(os), ajudam a lidar com os sentimentos, como o
sofrimento e o stress provocados por situações difíceis como a morte. É o que se
pode perceber nas expressões a seguir:

[...] eu uso a religião como conforto, forma de explicação, de súplica. É difícil
aceitar ou compreender por que alguns pacientes que estavam bem, de
repente pioram. Não respondem mais ao tratamento. Acredito que é a
vontade de Deus. Eles silenciam e partem. (Turquesa).

Em um grave acidente de carro ocorrido com Diamante e seu filho, ela
expressou em momentos de desespero sentimentos de fé, inclusive frases
conhecidas na história de sofrimento de Cristo: “Deus, meu Deus, por que me
desamparastes...!”. Ela complementa: “na minha angústia clamava e ainda clamo ao
Senhor da Vida”. Em outros momentos de desespero e stress, Diamante confessa
que seu clamor pela religião e fé lhe deu conforto: “Ele me resgatou para o amor e
para a vida! Hoje sou uma pessoa feliz e realizada. Sei que o amor é a fonte de toda
a vida!”
Diamante conta que ficou três meses de licença, sem poder trabalhar. Seu
corpo e, principalmente, suas pernas apresentaram muitas marcas provocadas pelo
acidente. Seu filho único quebrou a clavícula e também ficou imobilizado por 60 dias.
A sua perseverança e sua vontade de dar coragem e conforto por meio da oração
foram expressas, principalmente, quando manifestaram, segundo ela, sentimentos
de medo, nervosismo, angústia e stress:

[...] estava muito mal, com uma agitação mental, com raiva, devido a um
fato ocorrido comigo de uma pessoa que me perturbou com mais de cinco
ligações por telefone. Entrei em desespero. Fiquei muito preocupada sem
saber o que fazer. Uma colega de trabalho que é religiosa [evangélica] fez
uma oração para me confortar.
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A religião é conceituada por Geertz (2008, p. 67) como

[...] um sistema de símbolos que atua para constituir poderosas, penetrantes
e duradouras disposições e motivações nos homens por meio da
formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas
concepções com tal aura de factualidade que as disposições e motivações
parecem singularmente realistas.

A experiência religiosa referida pelas enfermeiras, em sua opinião,
apresenta-se como uma ligação profunda e envolvente com a fé em Deus e com a
qual suscita respeito, medo e reverência na individualidade de cada interlocutor. 17
Com relação aos fenômenos religiosos, Rezende (2002, p. 5) ao falar das
emoções, referencia Durkheim, um dos primeiros estudiosos a discutir em 1971 a
dimensão social das emoções, afirmando que da mesma forma que toda sociedade
tem representações coletivas que se impõem aos indivíduos e através das quais
eles organizam suas experiências, ela também produz sentimentos coletivos,
necessários para a manutenção do consenso social. Dessa maneira, os rituais,
muitas vezes de caráter religioso, teriam o papel de reafirmar regularmente os
sentimentos coletivos que dão unidade à sociedade.
Nas entrevistas com Diamante, há duas situações vivenciadas por ela, uma
referente ao cuidado com o paciente crônico, e outra ao momento exato de seu
acidente de carro. Nesses acontecimentos, a religião, a fé e a crença em Deus
foram visíveis. Em sua fala a seguir, essas situações integram-se a valores, crenças,
visão de mundo e sentido de vida pessoal:

[...] cada um tem seu momento, sua hora para descansar. E quando chega
esse dia... ele tem que partir. Para de respirar; [...] sou católica, acredito em
Deus que criou tudo e comanda nosso destino, nossos limites, e quando
chega a nossa hora, ele sabe o que faz. (Diamante).

17

Em “As formas elementares da vida religiosa”, Durkheim (apud OLIVEIRA, 1997) expõe a sua
concepção da gênese e evolução do fenômeno religioso na sociedade humana e de como as
relações dos grupos são construídas e influenciadas por esses aspectos que tocam o mundo do
transcendente, e, ainda, de como os comportamentos sociais podem influenciar e determinar os
religiosos.
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A subjetividade inerente ao processo de cuidar se apresenta carregada de
sentidos e representações de fé e crença em Deus:

[...] num momento de desespero. Quando, de repente, você se dá conta que
está viva, olha ao redor e vê pessoas. Direciona seu olhar para o céu e
percebe que Deus existe, que vai te ajudar. O acidente ocorre como um
relâmpago, é inesperado, não previsto. Alguém irresponsável cruza teu
caminho. Então só Deus decide por você.

A busca de significado, de controle, de conforto espiritual no cotidiano do
trabalho no CTI e no CC ajuda a amenizar momentos estressantes. A intimidade
com Deus, a transformação de vida e a busca de bem-estar físico, psicológico e
emocional fazem parte de suas crenças. Cristal retrata a fé voltada ao sentido
religioso como fonte de ajuda. Seu discurso se direciona à questão do significado da
vida e da morte por meio do gesto de amor e esperança: “A morte para mim tem
como objetivo a continuidade de vida, quando se trata de vida espiritual”. Ela
acrescenta ainda: “Aceito a morte com naturalidade e vejo sempre o fator
recuperação como o milagre de vida e de fé para os que buscam Deus”. Jade fala
que, em determinadas situações, a busca pelo amparo de Deus é essencial, pois

[...] é comum sofrermos stress convivendo com a dor do outro e até nos
solidarizamos com a família. [...] buscar Deus, nesse momento, é um alívio
e uma bênção. Quando este outro é um membro da família, de um colega
de trabalho, fico tensa, nervosa. Quando a morte acontece com pessoas
jovens fico mais tensa, ansiosa. Por que deve morrer? É a juventude, a
alegria e o florescer da vida.

Meus interlocutores adotam, segundo seus discursos, diferentes religiões
(católica, evangélica, espírita), que privilegiam distintas maneiras e formas de
contato com Deus. 18 Rubi explica o sentido da existência (vida, morte etc.) do
próprio homem:

18

Alguns dos meus interlocutores afirmaram que aqueles que aceitam a espiritualidade de forma
sistemática se ligam a fenômenos, imagens e símbolos cujas experiências espirituais e suas práticas
são vividas com aceitação e paz interior.
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[...] a morte chega repentinamente, invisível. Surge como um evento
irreversível, inesperado, interrompendo sonhos, perspectivas do jovem e da
família. É triste pensar que os desafios de ser jovem param. São
suprimidos... [pausa, silêncio] resta pedir a Deus forças para aceitar e
superar a dor.

Jade relatou que, desde o início de sua atividade no hospital, tem tentado
dar conta de três empregos, numa tripla atividade que ela denomina “dias de sufoco
e stress”. As dificuldades enfrentadas comprometem o seu aspecto físico e
emocional repercutem no seu lado pessoal, privando-a de uma qualidade de vida
positiva, pois, no decorrer do dia, vive num corre-corre entre dois hospitais e uma
escola. Jade conta que, desde quando era estudante de enfermagem, aprendeu que
“a morte faz parte da vida do ser humano […], porém conviver constantemente com
a dor, com o sofrimento e com a morte, é muito diferente na prática”. Segundo ela,
“se não tivermos Deus presente em nossa vida, não aguentamos presenciar tanto
sofrimento”. A fé religiosa é uma estratégia para aliviar as tensões do trabalho,
proporcionando paz interior, abrigo e amparo espiritual para aqueles que perdem
alguém e necessitam diminuir a sua angústia.
Jade é separada, tem uma filha adolescente e trabalha em mais de um
hospital em regime de plantão e em dias diferenciados; é também professora de
educação física em uma escola pública de ensino fundamental. Na escola, segundo
ela, enfrenta outro tipo de atividade: a educação física com alunos de ensino
fundamental, em fase de desenvolvimento e cheios de energia. Precisa de
estratégias para aliviar o efeito das situações desgastantes com as quais se depara
no seu cotidiano.
Assim, os discursos das enfermeiras(os) trouxeram as questões da fé, da
religião e das angústias relacionadas à morte e ao morrer. Ao lidar com o paciente à
beira da morte e na vivência da morte de familiares, Cristal verbaliza que se refugia
na fé em Deus e na sua religião, com aa esperança de dar e receber conforto. Suas
narrativas, principalmente quando narra as ocorrências da morte de familiares,
desvela seus sentimentos de sofrimento que, segundo ela, são presentes no
cotidiano do CC e do CTI.
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2.3 Resgatando a autoestima: o cuidador em busca de cuidados

Dois tópicos principais merecem destaque nesta parte: a vivência do stress
no ato de cuidar e o cuidador com necessidades de cuidados. É o momento de
questionar como o stress, no ato de cuidado, é vivenciado e representado pela(o)
enfermeira(o).
Para Cristal, o cuidado é uma situação indispensável na sua atividade, uma
vez que a pessoa de quem cuida geralmente está física e emocionalmente
vulnerável. Sua tarefa está voltada para o tratamento e recuperação do paciente.
Essa enfermeira relata que o cuidado realizado pela(o) enfermeira(o) envolve tanto a
parte física quanto a mental.
O cuidado, para Jade, possui significados que se inter-relacionam, por ser
uma atitude de atenção para com o paciente; ao mesmo tempo representa
preocupação e inquietação, pois, nesse ato de cuidar, ela se sente envolvida
afetivamente em determinadas situações.
As(os) enfermeiras(os) relatam que percebem a fragilidade do paciente, a
sua angústia e expectativa diante da cirurgia e da hospitalização no CTI, assim
como percebem suas próprias emoções e sentimentos relativos ao stress no
cotidiano. De acordo com Safira, “quando não conseguimos fazer o que deveria ser
feito ao paciente pela falta de condições do trabalho, por falta de material e de
profissionais, isso me causa stress, me angustia. O cuidado fica deficitário”. Essa
queixa de Safira foi verbalizada pelos meus interlocutores que se mostram cientes
de que, em razão da escassez de recursos materiais e humanos, os profissionais
acabam fazendo o melhor que podem, mas isso não é o suficiente e culmina em
prejuízo para a qualidade do cuidar.
O cansaço físico e a tensão são expressas pelas(os) enfermeiras(os) como
resultado da sobrecarga de trabalho que executam desde o início do dia. Em dias
diferenciados, algumas(ns) trabalham em outras instituições. Parece comum entre
elas(es) a existência de mais de um vínculo empregatício. Isso ocorre muitas vezes
por necessidade financeira e responsabilidade familiar.
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Jade, por exemplo, mantém plantão à noite e vem, às vezes sem descansar,
diretamente para novos plantões na Maternidade; em seguida, vai à escola dar aulas
de educação física. Jade expressa: “preciso trabalhar em mais de um emprego, tudo
depende apenas de mim. Tomo conta de minha mãe e tenho uma filha. [...] Cuido de
todos. Ninguém cuida de mim”.
As situações identificadas nos discursos dos meus interlocutores são
direcionadas para o fato de que a instituição exige dedicação ao trabalho e
cumprimento do horário. Ademais, a chefia não dá abertura para o diálogo, para
entender sua equipe. Safira ressalta que “ninguém se importa com o lado humano”
ou “se temos filhos para cuidar, família, amigos, enfim, esquecem que temos uma
vida externa”.
Turquesa confessa que, “às vezes, essa situação me deixa com baixa
autoestima. Mexe com minhas emoções”. E complementa: “Sem o cuidado, a
pessoa deixa de ser humana, desestrutura-se, definha, perde o sentido e adoece”.
É necessário alcançar o equilíbrio entre a habilidade técnica e o sentimento
humano, não necessariamente supervalorizando uma em detrimento do outro, mas
reconhecendo a importância de ambos na qualidade da prática assistencial
(FELDMAN, 2003).
O ato de zelar por alguém, no discurso dos meus interlocutores, só pode
existir quando é sentido, vivido e experienciado e quando, principalmente, envolve
respeitar ao outro e a si mesmo, tanto como ser humano quanto como profissional.
Diamante reforça a necessidade de um trabalho de integração e sensibilização para
aliviar o desgaste físico e mental das(os) enfermeiras(os):

[...] é preciso que seja feito um trabalho para resgatar nossa autoestima e
motivação. Sugiro que comece através de diálogos, dinâmicas, reflexões,
leituras [para] resgatar a harmonia, se é que é possível. Como tudo está,
não pode ser, é um stress gigante. Não consigo pensar direito. Precisamos
que cuidem de nós.

As emoções e os sentimentos se apresentam, segundo os discursos, fora de
sintonia e com alto stress, interferindo na harmonia entre pensar, agir e sentir,
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revelando complexidades afetivas densas. Para ela, cuidar envolve um sentimento
de compaixão e empatia para com o outro, que motiva quem cuida a oferecer o
cuidado. A intensidade desses sentimentos, segundo meus interlocutores, influi no
estado emocional da(o) enfermeira(o), o que afeta sobremaneira o ato de cuidar,
pois enfermeiras(os) trabalham em campos limítrofes entre a vida e a morte. A fala a
seguir reflete isso:

[...] vivo um stress não prazeroso. No meu trabalho existe stress demais! É
uma pressão psicológica de intranquilidade. Cuido do paciente, é meu
papel. Preciso de cuidados, e quem cuida de mim? Os gritos, as cobranças
indevidas e a rigidez acabam com minha autoestima. Não somos
valorizados. (Topázio).

Diante dessa situação, para que a atmosfera de cuidado ocorra de forma
verdadeira e acolhedora, é importante que a intenção do cuidador fique clara, ou
melhor, seja demonstrada genuinamente por palavras e ações, completa Topázio. O
ato de cuidar exige a capacidade de se pôr no lugar do paciente. Envolve
afetividade, gentileza e delicadeza. Quem cuida deve estar bem consigo mesmo e
considerar os valores do outro, expressa Água Marinha. A relação de empatia com o
outro é importante. A fala de Granada mostra essa relação:

[...] o mais importante é o fato de muitas vezes o paciente sair do CC
curado; o que tinha de ruim foi retirado. Fico feliz por ter cuidado com
carinho e ter instrumentado corretamente o cirurgião numa cirurgia
complicada. Quando o paciente sai da sala e acorda, digo a ele: “Está tudo
bem”. É [hora de] descansar.

Essa ação representa no discurso dos meus interlocutores o ato de cuidado
com profissionalismo e com sentimento de afeto:

[...] o nascimento de gemelar de parto cesáreo me comoveu. Crianças
lindas e saudáveis. Pude ajudar, contemplei o sorriso dos pais. Enfim, ouvir
agradecimentos pelo trabalho executado. Quando você ouve isso, se sente
outra pessoa. Como é bom o elogio! (Esmeralda).
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Nesse discurso se encontra o cuidado que aparece quando a existência de
alguém adquire significado e quando o cuidador é também percebido. Dessa
maneira, passamos então a cuidar, expõe Brilhante. Para ele, o cuidado surge com
intensidade quando a existência de alguém adquire significado para o cuidador.

[...] cuido de pacientes no CC. Lá é tudo muito rápido. Às vezes não tenho
tempo para me deter porque já tem outra cirurgia e preciso estar com outro
cirurgião. Hoje cuido de minha esposa doente. Ela é técnica de
enfermagem. Trabalha no mesmo hospital que eu. Ela precisa de cuidados.
O pior já passou. Quando estou no meu plantão, […] preciso estar atento
sempre, tenho contato com diferentes pacientes, inclusive de risco. Preciso
me cuidar mais. Preciso que alguém cuide de mim. Sou estressado.
Considero-me dinâmico e faço o máximo para executar meu trabalho com
responsabilidade.

Cabe destacar a fala extraída do discurso do enfermeiro Brilhante: “Sou
enfermeiro há muitos anos e trabalho no CC desde o início de minha carreira, nunca
trabalhei em outro setor. Sou respeitado por todos os colegas, [sou] considerado
dinâmico e eficiente”. Segundo seus colegas, Brilhante tem pavio curto, é inquieto,
mas muito competente no seu trabalho. Nunca faltou, sempre usou suas férias
corretamente. Sua fala em relação ao cuidar remete à compreensão de que

[...] o cuidador precisa de cuidados. Minha esposa, que também é
enfermeira, passou por uma cirurgia delicada. Teve um aneurisma na
carótida esquerda do cérebro. Superou graças a Deus. Está viva. Teve todo
apoio. Ela fez cirurgia, embolização e angiografia. [...] o enfermeiro cuidador
do paciente no hospital cuida em casa também. [...] a doença grave
preocupa-me e influencia no meu trabalho e na família. A doença traz
preocupação e influencia a saúde do corpo e da mente, daí a necessidade
de sermos vistos como pessoa humana que precisa de atenção e cuidados.
Quando é com paciente acabamos nos envolvendo emocionalmente com
ele. É impossível isso não acontecer. Isso depende da relação que temos.
Na família nem pensar. No trabalho, [...] é preciso ser forte, ficar atento,
ouvir, sentir os movimentos do paciente, principalmente em cirurgias de
grande porte quando a vida está em jogo.

Nessa

trajetória

do

cuidado,

as(os)

enfermeiras(os)

cuidadoras(es)

demonstram, em seus discursos, a necessidade de cuidados. Esse cuidado é
expresso por Brilhante porque, segundo ele, compartilham um tempo e um espaço
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no CTI e no CC com pacientes portadores de diferentes patologias e sofrimentos.
Água Marinha expõe que, no ato de cuidar, depara-se com o outro sofrido,
vulnerável e frágil, o que a leva a envolver-se emocionalmente.
A atividade de cuidado requer, na visão das(os) enfermeiras(os), presença e
singularidade como pessoa em sua subjetividade, numa relação de experiência de
cuidado de pessoa a pessoa. Praticar cuidados requer contato face a face não só
com o paciente, mas também, na mesma intensidade, para com a(o) enfermeira(o)
que cuida e precisa de cuidados. Apoiando-me nessa perspectiva, destaco a fala
extraída das entrevistas com Diamante em que ela expressa “desejar ser cuidada”.
E complementa: “Cuidamos porque queremos ser mais felizes e saudáveis. Para
isso é fundamental que cuidemos bem de nós mesmos e dos outros”. Diamante no
seu discurso expõe que deseja ser vista como alguém que também adoece:

[...] a dor vivenciada por mim ultrapassa muitas vezes a capacidade de
controle. Essa experiência não é desejável a nenhum outro colega.
Nenhuma habilidade técnica de qualquer um de nós, por mais capacitados
que sejamos, é suficiente para amenizar situações, sentimentos e emoções
inesperadas. [...]. Digo que apenas o tempo, na oscilação de seu espaço e
hora, consegue mudar meu estado emocional tão oscilante.

Uma outra fala de Diamante reflete o desejo de ser cuidada e de resgatar a
sua autoestima:

[...] já formada em Enfermagem de nível superior, o que me restava era só o
trabalho, e nada mais, para preencher os meus vazios de solidão. A dor de
estar só corroeu a minha alma, ao ponto de adoecer de tantas coisas. [...].
Isto me deixou com seqüelas emocionais, espirituais e morais mais do que
as seqüelas físicas. Saúde física e mental prejudicadas. [...]. Passei por
tratamento médico prolongado, até me assegurar da minha cura definitiva. A
atividade sexual por este tempo ficou prejudicada. Não podia ter sexo,
apesar do apetite ativo. Essa situação me torturava muito neste período de
assexualidade. [...]. Hoje me trato de problemas mentais e emocionais.
Custaram muito até descobrir o meu diagnóstico de distúrbio bipolar. Hoje
[faço] tratamento medicamentoso com um psiquiatra, e emocional com um
psicólogo. [...] Minhas enfermidades d’alma me atormentaram por muitos
anos, pensei até em suicídio. A dor emocional era muito amarga comigo.
[...]. Na minha angústia clamava e ainda clamo ao Senhor da Vida. Ele me
resgatou para o amor e para a vida.
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O discurso de Diamante implica uma condição de alguém que está
consciente de sua necessidade de receber cuidados. Quais componentes
relacionados ao fenômeno stress se encontram inseridos e representados nos
discursos das(os) enfermeiras(os)? É preciso ouvir os discursos das enfermeiras(os)
a fim de se chegar a uma compreensão do fenômeno stress. Nakamura (2009, p. 25
alerta que “ao ouvir, busca-se obter explicações sobre o fenômeno estudado,
fornecidas pelos próprios membros da sociedade ou do grupo social”. Para Granada,
cuidar é mais que um ato, é uma atitude, abrange mais que um momento de
atenção, representa uma atitude de ocupação, de preocupação e responsabilidade
para com o outro. Na prática dessa atividade, surgem o cansaço e o desgaste. Para
ela, no CTI, a intensidade do cuidar é muito forte e provoca stress porque o paciente
se encontra muito debilitado.
Nos meus vários encontros com Diamante, em lugares diferenciados,
percebi que sua fala remetia à complexidade de seu estado de saúde e de sua
subjetividade. Sua postura variava em cada encontro. Em alguns momentos,
distraía-se constantemente: em outros, suas ideias eram rápidas, mostrando-se
sempre atenta aos acontecimentos e aos movimentos das pessoas. No hospital,
colaborava com prontidão, constantemente afirmando: “tudo aqui é só stress”. Em
outros dias, retraía-se e falava menos. Afirmava que sua autoestima estava um caos
e que sua capacidade física estava comprometida pelo acidente de carro que sofrera
e por isso se cansava constantemente. Da mesma forma com que se aborrece,
esquece tudo e age como se nunca tivesse acontecido nada. Ela é um stress em
pessoa, complementa Topázio. Água Marinha, numa atitude profissional e de
amizade, relata:

[...] Diamante quer ser escutada, respeitada, valorizada pelo grupo. É uma
enfermeira que merece ser compreendida também. Ninguém sabe mais das
coisas aqui do que ela. Para mim, ela é nota 10. Precisamos tentar ajudá-la,
entender os seus momentos oscilantes. Quando ela está com o sentimento
em alta, alegre, risonha, faladora, ela é deixada de lado. Mesmo estando
alegre, se alguém falar algo que a incomode, [ela] é capaz de explodir de
raiva. Eu já compreendo muito ela. Ela gosta de seu trabalho e faz muito
bem sua tarefa.
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Em suma, o desejo expresso pelas falas dos meus interlocutores remete à
necessidade de implementação de medidas que promovam a integração, a união, o
relacionamento interpessoal positivo e, principalmente, os cuidados com a saúde
mental deles.

2.4 Stress e motivação: fuga e lazer

[...] eu me considero estressada e tento aliviar um pouco com passeios,
leituras, conversando com amigas. Penso que é muito necessário e
importante o contato interpessoal entre o grupo de trabalho pelo menos com
um bom dia, com um sorriso, com o desejo de que seja bem-vindo e até
com diálogo (Cristal).

Nesta parte, meus interlocutores narram sobre a motivação ou a
desmotivação que permeiam sua dinâmica de atividades profissionais e pessoais.
Como eles relacionam o stress com a motivação e a desmotivação no CTI e CC e na
sua própria vida social? Como eles elaboram e canalizam o stress a que denominam
fuga e a formas de lazer? Cristal se considera estressada por diferentes fatores,
mas, mesmo assim, deixa claro: “Gosto muito de ler. Nos momentos de folga, fora
do hospital, vou à praia, faço caminhadas, visito amigos(as), gosto de bater papo, ir
à igreja. Sei que nada disso tem sentido, se você não crer em Deus”.
A desmotivação, presente nos discursos das(os) enfermeiras(os), revela que
elas(es) sentem-se constantemente desestimuladas(os) no ambiente de trabalho,
pelas mais variadas situações, entre elas o desgaste e a dupla jornada de trabalho.
Outro fator diz respeito à dificuldade de conciliar a profissão com outros vínculos de
trabalho e com atividades domésticas; ou seja, dar conta da casa, dos filhos e dos
trabalhos em várias instituições.
A rigidez e autoridade da chefia – ou seja, a forma como a coordenação
interage e supervisiona o trabalho – não satisfazem as expectativas das(os)
enfermeiras(os), provocando sentimentos de desmotivação e desconforto na relação
interpessoal. A demanda e o ritmo de trabalho intenso e cansativo, associados a
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tarefas superpostas e repetitivas, acarretam desmotivação e desgaste físico e
mental.
A falta de profissionais para suprir as demandas de atividades, conforme o
relato das(os) enfermeiras(os), é também um dos fatores que conduzem a um
estado de raiva, indisposição e sufoco pelo acúmulo de tarefas. Para Brilhante,
existe falta de diálogo e de maior interação entre os colegas. Ademais algumas
das(os) enfermeiras(os) estão submetidas(os) a rodízios por turnos, para cobrir
plantões de 24 horas, principalmente no CTI, de fins de semana e feriados. Em
razão disso, o convívio social é prejudicado. Consequentemente, apresentam
dificuldades de relacionamento com a equipe e são por vezes intolerantes no
atendimento

aos

pacientes.

Associado

a

isso,

registram-se

as

situações

estressantes, decorrentes da natureza da atividade, tais como: enfrentamento da
dor, sofrimento de familiares; morte de pacientes, no caso do CTI; e expectativa dos
familiares e dos próprios médicos em relação às cirurgias no CC.
Diante de tantas situações desmotivadoras, as(os) enfermeiras(os) relatam
com maior intensidade o relacionamento interpessoal negativo. Nos discursos, o
relacionamento precisa melhorar e muito, pois é deficitário. Todas essas situações
são consideradas como causas de desmotivação. Associada a tudo isso, existe a
falta de material e de profissionais nos setores do CC e CTI, conforme a narrativa de
Pérola:

[...] meus esforços não são valorizados, são vistos como obrigação. [...]
móveis tipo macas, mesas cirúrgicas, bisturis, monitores de sinais vitais
estão carentes. A chefia é do estilo “ditadura militar”, nos trata como se
estivéssemos pedindo favores. Na realidade, são nossos direitos.

A

união

e

a

harmonia

por

serem

deficitárias,

segundo

as(os)

enfermeiras(os), prejudicam a comunicação, a relação interpessoal. Outra questão
presente em suas falas é a de que chegam a suas casas esgotadas(os) pela jornada
de atividades. Sentem um sofrimento que não sabem explicar ao certo, talvez
cansaço e esgotamento. Na visão de Granada, “[...] não é fácil chegar ao trabalho e
se deparar com mau humor, sala incompleta e médico estressado. Dá uma
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desmotivação. Não dispomos de materiais adequados para realizar determinados
procedimentos. A carência maior é de profissionais”.
Diamante narra algumas situações nas quais percebe o desgaste físico do
corpo. Ela não tem disposição para fazer nada, nem para sair em busca de diversão.
Percebe que seu corpo adoece, sente que a fadiga toma conta de seu corpo,
deixando-a limitada e sem vontade e disposição para qualquer coisa. Seu desejo é
ficar deitada. O stress é alto e visível pela falta de ânimo e pelo desgaste no final de
um dia de trabalho. Qualquer movimento extra é suficiente para lhe provocar
cansaço.
As(os) enfermeiras(os) verbalizam que não veem seu trabalho valorizado:
“Se a chefia fosse mais sensata, tratasse com mais respeito e valorizasse o
potencial de cada um, muitas coisas seriam superadas”. Esse discurso foi comum a
outros interlocutores, como expõe Rubi:

[...] o stress causa insatisfação no meu trabalho. Sinto que não valorizam
nosso trabalho. Faltam muitos recursos e alguns estão defasados. Por essa
razão, prejudicam o trabalho. Além disso, é preciso mais interação. Acho a
chefia rígida e pouco flexível.

Alguns interlocutores dizem sentirem-se motivados; outros, desmotivados.
Topázio nos traz a compreensão de que a enfermeira não deve se desmotivar, pois
sabe que

[...] muitas pessoas estão estressadas com a coordenação. Às vezes vejo
muito autoritarismo e inflexibilidade. Precisamos de mais pessoas para
trabalhar. Faço o que tem que ser feito sem me importar. Não me importo
com a opinião dos outros.

Nos seus momentos de folga ou de descanso do trabalho, Cristal, quando
desmotivada, tenta superar os obstáculos cotidianos. Busca alternativa para
amenizar o stress: “[...] vou à praia, faço caminhada ao ar livre, visito amigos, viajo.
Gosto muito de ler, bater papo, ir à igreja”.
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Cristal expressa, ainda, que é difícil esquecer o stress do hospital,
principalmente nos dias em que estão agendados muitos procedimentos cirúrgicos.
Mesmo assim, procura aliviar as tensões fugindo um pouco das preocupações.
O que fazem os interlocutores em seus momentos de folga do trabalho, nos
“momentos de fuga e lazer”? Como aliviam o stress? Os discursos extraídos das
entrevistas foram explicitados conforme os exemplos a seguir descritos:

[...] pratico atividade física. (Pérola).
[...] minha filha, na vida profissional e pessoal temos que saber separar. Vou
à praia, ao shopping, visito parentes e faço flores artesanais. É uma terapia
ocupacional. (Diamante).
[...] alivio meu stress buscando o campo, os animais e a natureza, saindo do
foco. (Água Marinha).
[...] vivo meus momentos de folga indo à praia. Passeio, faço compras,
gosto de malhar e de comer. (Esmeralda).
[...] com filme, esporte e dormir. (Topázio).

Para alguns interlocutores, nem sempre é fácil buscar saídas para aliviar as
tensões do cotidiano porque falta motivação. Outros procuram formas de lazer
diferenciadas depois de uma semana de trabalho intenso no CC e no CTI. Sair da
cidade, buscar refúgio na natureza é uma forma de fugir de tarefas de assistência e
cuidado; é esquecer o cumprimento de normas hospitalares e rotinas de trabalho.
Para Safira, é uma oportunidade de sair da rotina e de realizar alguma coisa que lhe
dê prazer e descontração, saindo da experiência que causa tensão, ansiedade e
inquietude.
Não existe motivação para sair e buscar formas diferentes de lazer porque a
sensação de fadiga acumulada durante a semana, devido a outras atividades fora do
hospital, gera desconforto, explicita Pérola. As falas, a seguir elencadas, passam
essa mesma compreensão:

[...] no momento não estou canalizando meu stress! (Turquesa).
[...] assisto TV, leio, mas no momento tento preservar mais a vida
profissional e o meu mestrado. Estudo muito. (Safira).
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[...] não tenho tempo. Tenho três empregos. Vivo para o trabalho. Não tenho
tempo para diversão. (Jade).
[...] eu sempre tiro férias do trabalho. Por enquanto estou muito atarefada na
faculdade. Não tenho muito tempo para descansar e me divertir. (Pérola).

As dificuldades em aliviar as tensões e o stress do cotidiano, segundo os
discursos dos meus interlocutores, são diferenciadas. Jade possui mais de um
vínculo empregatício, por razões financeiras; devido ao baixo salário, ela precisa
buscar outros hospitais para trabalhar. Justifica que dispõe de pouco tempo para o
lazer e para a liberação do prazer de “estar curtindo uma praia ou um filme”. Safira
narra que já teve muitas experiências em enfermagem. Como é formada há 25 anos,
já passou por diferentes setores do hospital, foi coordenadora-chefe do CC por
algum tempo; avalia sua experiência de chefe como desgastante:

[...] por ser um ambiente fechado, qualquer situação que ocorre interfere em
toda a equipe. Basta que um profissional não esteja bem ou esteja
estressado, que reflete nos demais, ou seja, em todo o grupo. Além disso,
circulam muitas fofocas e comentários desnecessários que causam
desentendimentos e prejudicam o relacionamento entre colegas. É preciso
ter muita energia para aguentar ser chefe do CC. Realmente tem muito
stress. É um sofrimento psíquico.

A satisfação e a motivação de uma pessoa são questões importantes,
reconhece Brilhante. Para esse enfermeiro, não é apenas a chefia que deve ter
responsabilidade, flexibilidade, compreensão, mas todos da equipe. Quando não
existe, afeta a harmonia e a estabilidade psicológica no trabalho dentro do CC.
Brilhante complementa:

[...] afeta a própria vida social e familiar. Do jeito que está não tem grupo,
não tem harmonia, não tem interação nem compromisso. O clima é
negativo. Como aliviar o stress desmotivado? Precisamos de estratégias
coletivas como forma de aliviar as tensões do ambiente de trabalho, de
melhorar o relacionamento e a comunicação entre os membros da equipe.

A motivação, na fala de Diamante, é tudo aquilo que impulsiona alguém a
agir de uma determinada forma e a buscar atingir seus objetivos e metas no
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trabalho. É a maneira que as pessoas adotam de ter atitudes de pensar e agir em
determinadas situações. Para Diamante, a maneira como as(os) enfermeiras(os)
representam e elaboram o stress está associada à sua satisfação e motivação no
seu ambiente de trabalho e social. Para que exista motivação no trabalho é preciso
entender quais as razões ou motivos que influem no desempenho das pessoas,
expõe Água Marinha. Ela afirma: “[...] gosto do que faço. Meu trabalho me dá prazer
e satisfação”.
Segundo Turquesa, as pessoas são diferentes no que tange à motivação. As
necessidades variam, produzindo diferentes tipos de comportamento. “Isso não quer
dizer que precisamos jogar pedras nas pessoas”, completa. Os valores sociais, as
capacidades para atingir os objetivos são diferentes em cada enfermeira. Jade
afirma:

[...] a falta de motivação dificulta o relacionamento interpessoal. Embora eu
tenha a intenção de me relacionar bem, de me sentir motivada, a dinâmica
de plantão exige a conclusão de tarefas com rapidez. Tem também a
organização do setor, para a entrada dos colegas do próximo plantão.

Diamante considera que “o bom relacionamento multiprofissional é um
exemplo de motivação”. Os momentos denominados “fuga para aliviar o stress”
fazem a diferença em suas vidas. Água Marinha conta: “viro um bicho grilo [bicho do
mato]. Fico curtindo a natureza. Vou todo fim de semana para o sítio. É um
relaxamento total”.
As enfermerias(os) expressam o alívio do stress como “diversão necessária”
e “fuga e lazer”. A enfermeira Diamante confidencia: “[...] é claro que precisamos
vivenciar momentos prazerosos fora do trabalho. É uma diversão necessária. Eu
vejo filme, esporte, vivo intensamente e com prazer os fins de semana”.
O CC é gerador de stress, é um ambiente fechado, de risco, repleto de
normas e rotinas, e que restringe muitas vezes a interação social, explicita
Turquesa. A diversão é necessária para retornar ao trabalho sentindo-se mais leve
na semana seguinte. Jade exprime: “vejo TV, vou à Igreja. A vida religiosa me dá
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leveza e tranquilidade.” Brilhante relata que “ir à praia, tomar sol, ler, ir ao
restaurante, ao shopping me faz bem”.
Alguns dos meus interlocutores são enfáticos em dizer que as folgas são
destinadas à distração e não abrem mão dessa parte de sua vida. Para eles, os
momentos de lazer significam “sair da rotina”. Granada expressa: “é preciso sair da
rotina. Curto minha neta. Vou à praia. Fico em casa relaxando, assistindo filme”.
Jade faz algo diferente: “vou ao Hiper. Busco vitrinar lojas e comprar algo diferente.
À noite vou ao barzinho. Curto a música, o diferente para sair da rotina”.
Ao mesmo tempo em que meus interlocutores citam suas motivações, elas
surgem mescladas às desmotivações. Um dos fatores alegados é a falta de
crescimento profissional. Afirmam que a posição que ocupam será sempre a
mesma. Faltam-lhes mais oportunidades de treinamento e atualização. Apesar de
não terem interesse em mudar de setor, gostariam de sentir-se motivadas e
reconhecidas pelo que fazem.
As mudanças, quando ocorrem no setor, são motivos de desmotivação por
serem apenas passadas e já estão resolvidas. A(o) enfermeira(o) não participa das
decisões junto à chefia. Segundo Safira, “as mudanças, quando acontecem, às
vezes são drásticas demais. Não há comunicação prévia e treinamento para quem
chega. Nunca acontece treinamento e, se acontece, nunca é como deveria ser”, o
que é reforçado por Pérola: “as mudanças são implantadas e nem sempre
satisfazem”.
Alguns interlocutores exprimem desejos de participação, de aceitação pelos
colegas, de amizade etc. Diamante relata sentir algumas vezes baixa estima; Pérola
almeja ser “dona de seu próprio nariz”, por exemplo, ter um bom trabalho que lhe
proporcione satisfação financeira e intelectual. Confidenciou-me que precisa se
sentir importante no contexto social.
A agressividade verbal e o descontentamento são considerados frustrantes.
A tensão emocional e a indiferença existem e precisam mudar porque “vivenciamos
uma ‘pseudoflexibilidade’, ou seja, uma liberdade vigiada. Um clima de stress e de
insatisfação, hierarquicamente falando” (Turquesa).

103
O estado de tensão e de insatisfação, associado ao desconforto e ao
desequilíbrio, gera desgaste e stress nas(os) enfermeiras(os), afirma Safira. Essa
situação influi na motivação a partir do momento em que lhes faltam energia e
disposição para enfrentar qualquer demanda do cotidiano. Passa a existir, segundo
Safira, um sentimento de culpa e fracasso por não ter realizado seus objetivos. É o
que se verá no próximo capítulo.
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3.1 Corpo e stress

Na tentativa de apreender as representações elaboradas por meus
interlocutores, este capítulo faz uma discussão sobre o corpo, a fim de chegar ao
entendimento das formas de pensar, sentir e agir que operam um contorno simbólico
sobre o corpo das(os) enfermeiras(os). Esse contorno vai além dos limites físicos do
corpo, 19 situando meus interlocutores no contexto do stress.
O corpo tem sido identificado como ponto central e sistematizado nas
pesquisas etnográficas, desde que Marcel Mauss produziu, em 1936, um estudo
classificatório intitulado de “As técnicas corporais”. Essas técnicas são “as maneiras
como os homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional sabem servir-se
de seus corpos” (MAUSS, 1974, p. 211). O corpo, ainda segundo Mauss, é o
instrumento primeiro e o objeto técnico mais natural do homem, no qual se
inscrevem as tradições da sociedade.
As práticas corporais e suas representações são engendradas no interior da
experiência das(os) enfermeiras(os) como expressão, percepção e pensamento do
ser que se mostra, revelando uma imbricação mútua entre a facticidade e o sentido:

[...] por sentir a dor do paciente, em alguns momentos, como se fosse a
minha dor. Se eu não olho com atenção, amor..., se não usar meu lado
emocional, é como não ver pessoas humanas. Preciso ser forte para
encobrir a emoção. Não seria apenas cuidar e dar assistência, vai além...
(Rubi).

O conteúdo expresso pelas(os) enfermeiras(os) refletem o resultado daquilo
que sentem em seus corpos na dinâmica das atividades no CTI e no CC, tanto
objetiva quanto subjetivamente. O pensar, o sentir e o agir surgem marcados pelo
seu contexto social, pelo modo espaço-temporal do seu entorno onde sua
subjetividade é compartilhada nas suas relações em grupo:

19

Minha intenção não é a de aprofundar estudos sobre o corpo. Para tal, ver Rodrigues (1999).
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[...] não se tem mais tempo para conversar. Algumas vezes, tem mais briga
e discussões por motivos banais. Às vezes, eu fico sem saber o que falar e
como agir. Falta material e mais pessoas para trabalhar. Sinto dor na
coluna, cansaço e tensão. Não se pode produzir com qualidade com stress
e muito trabalho. Vejo muito autoritarismo e inflexibilidade. (Topázio).

Essas

experiências

verbalizadas

refletem

os

modos

como

as(os)

enfermeiras(os) sentem, agem e respondem aos episódios do que denominam
stress. Nessa dinâmica, buscam coesão, elaboração, equilíbrio e sentido acerca da
ação do fenômeno em seus corpos: “no stress, minha mente não está bem. Acabo
descompensando meu corpo. Tem hora que tenho vontade de jogar tudo para o alto
ou deixar de lado” (Turquesa).
Na minha busca em apreender as relações entre stress e corporeidade, a
fala de Jade permitiu-me várias reflexões:

[...] o paciente do CTI precisa de muito apoio. De carinho profissional
principalmente, porque ele é carente. Não podemos esquecer que nosso
hospital é público. O paciente é pobre e humilde e chega frágil. Às vezes,
penso nisso e me coloco no lugar dele. Sinto-me mal e estressada. Fico
exausta. [...] e sem disposição algumas vezes. Tenho a certeza de que
diariamente é tudo igual. Não posso mudar nada.

O corpo exausto, segundo Jade, exprime a realidade do trabalho no CTI,
indo mais além, uma vez que essa enfermeira tem tripla jornada de trabalho. Como
necessita melhorar seu salário, busca novos espaços de atividade, mesmo
consciente de que essa jornada significa sobrecarga de trabalho. Nas ocorrências de
óbitos, percebe em seu corpo outras reações comportamentais e emocionais que,
em sua opinião, seriam stress.
Rodrigues (1983) assinala sua compreensão de que o corpo humano é
permanentemente afetado pela ocupação, religião, estrutura de classes, grupo
familiar e outros fatores da cultura. Ele demonstra-nos que a estrutura social
encontra-se simbolicamente impressa no corpo. O corpo é um reflexo da sociedade.
É impossível pensar o corpo desconsiderando a pluralidade de sentidos que ele
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engloba. Reafirmo que o objetivo deste estudo não está focalizado exclusivamente
no estudo do corpo, mas é inegável a importância que ele assume na modernidade.
Diferentes Antropólogos privilegiam o corpo em seus estudos e nessa
perspectiva, outras linhas se mesclam, em especial, aquelas que pensam o corpo
enquanto objeto de reflexão enfocando que “o corpo é um processo sócio-cultural
revelador de momentos históricos específicos” (BERGER, 1999, apud BERGER,
2006, p. 65). À luz dessa perspectiva, o discurso de Brilhante descrito a seguir
traduz essa compreensão de resgate histórico ocorrido num momento específico de
sua trajetória profissional.
Brilhante relata que tudo começou há 12 anos quando morreram um colega
e um médico do hospital. Para esse enfermeiro, o corpo tem em seu discurso um
significado:

[...] tive que fazer a preparação do corpo pós-morte para deixar na pedra.
Na injeção de formol houve uma explosão que fiquei com medo porque
espalhou um pouco em minha direção. Ninguém está preparado para lidar
com a morte. Se alguém afirma que está preparado não é verdade. Cada
pessoa sente e reage à morte de uma forma, a partir de suas próprias
experiências, expressando ou reprimindo seus sentimentos. Cuidar e
preparar um colega após a morte transcende nossas limitações. Essa
experiência ocorreu comigo há 12 anos. Tenho 30 anos de profissão de
enfermagem e ainda me lembro.

A apreensão dessa experiência, circunscrita num modo espaço-temporal,
aponta para a condição de um ser-em-situação, 20 num processo de coexistência
social e humana do enfermeiro diante do sofrimento e da morte. A experiência do
enfermeiro Brilhante traz um componente histórico, que, mesmo resgatado no
momento atual, é carregado de sentimentos e emoção. Estávamos em sua casa,
conversando longamente sobre experiências hospitalares, vida particular, saúde e
doença, lazer etc. O espaço, portanto, era outro, o tempo já bem distante do
20

Para Karl Jaspers (2005), a vida se apresenta extremamente coerente com o pensamento. Dentro
de suas principais idéias, encontra-se a do ser-em-situação, onde o transcender a situação é a
verdadeira existência; é o ponto de apoio da existência. O problema do ser está indissoluvelmente
ligado ao da verdade; a existência se realiza na solidão do indivíduo, enquanto a massa é chamada
ser-sem-existência; qualquer pretensão de certeza absoluta é uma não verdade; a mente humana é
sempre impulsionada para além dos limites da experiência.
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ocorrido, mas a narrativa do fato fazia o enfermeiro retroceder àquele dia, àquela
experiência.
Para Brilhante, o fato de cuidar de um colega até a finitude e preparar seu
corpo ultrapassa sua limitação subjetiva porque, segundo ele, ninguém está
preparado para isso. Na visão de Diamante, se a morte de um estranho causa um
sentimento perturbador, a de um colega, ou de um amigo, mexe muito mais porque
nos faz lembrar que também somos mortais e que nossa vez um dia chegará.
Para Jade, além dos sentimentos que ela vivencia no CC e no CTI, ela sente
necessidade de ser forte, de ter autocontrole a fim de dar conta das atividades do
cotidiano.
Para meus interlocutores, o stress é uma realidade. É a significação
originária de uma experiência cotidiana no ambiente do CTI e do CC, de sentir-se
mal, de inquietar-se e de perceber-se no lugar do outro. É também uma forma de
pensar. O stress é algo que, acionado, possibilita que as narrativas confiram sentido
para as atividades cotidianas, para o trabalho, para o lazer. Como forma de pensar,
vincula-se a outras formas de pensamento, a outras perspectivas (como a religiosa,
já vista no capítulo anterior). O stress seria então uma perspectiva que se manifesta
no corpo. “O stress é sentir na pele, no corpo, na mente e na alma. Quando chego
em casa, estou quebrada... me jogo na cama e silêncio. Quando choro no trabalho,
me irrito com colegas e comigo mesmo, sinto que é stress e, com certeza, muito
mais” (Diamante).
A angústia e o pavor, relatados por Diamante, cuja reação evoca choro em
razão daquilo que denomina de stress causa irritabilidade e impaciência. Reflete sua
dinâmica profissional cotidiana. A angústia seria o estado caracterizado pela
perspectiva iminente do perigo e pelas consequentes reações de defesa conforme
os relatos de Freud (1976, apud PEREIRA, 2004). Dessa maneira, a angústia
“prepara para o perigo, protegendo contra o pavor que, por sua vez é considerado
como condição para paralisação da vida psíquica, impedindo o processo de abreação” (PEREIRA, 2004, p. 70). Diamante nos seus vários momentos expõe seu
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pavor, medos e angústia existencial diante das atividades que realiza no cotidiano
de dor, sofrimento e morte.
Os fragmentos extraídos dos discursos de diamante nos remetem a
mencionar mais uma vez Pereira (2004) que traz a compreensão Freudiana
definindo o pavor como determinante para as neuroses traumáticas. Enfatiza que a
angústia teria função positiva e surgiria como alarme diante dos perigos existentes,
amortecendo o medo. O sofrimento passa a ser o estado de expectativa frente ao
perigo, frente ao desconhecido e, que gera angústia e medo do que já é conhecido.
A enfermeira expõe seu sentir, sua angústia, seu sofrimento, sua concepção
de stress. Externa não somente suas fraturas subjetivas, mas seu itinerário pessoal,
profissional e social; evoca representações de seu corpo físico e sua subjetividade,
ao mesmo tempo em que põe em movimento a capacidade de transformar essa
experiência em superação e conhecimento. O stress é então associado ao corpo e à
mente.
Cabe lembrar aqui Merleau-Ponty (1999), para quem ser corpo é estar ligada
ao mundo. A fenomenologia existencial procura evidenciar o corpo como local da
percepção do mundo vivido, tendo em vista que é a percepção que nos transporta à
existência no mais absoluto sentido. O corpo traz consigo intenção e sentido. Age
em direção ao mundo a partir da existência. Sendo o concreto da existência,
estabelece-se na facticidade da vida e do mundo. 21
Para Weil (2007), o Corpo é “algo que fala, que é o centro de informações de
uma linguagem que não mente, que estabelece uma dimensão na comunicação
pessoal e que, para isso, usa símbolos como ferramenta da mente”. Assim, o Corpo
é capaz de perceber cada fato que acontece captando tudo como se fosse um radar,
enviando mensagem ao cérebro, estimulando a consciência e a sensibilidade das
pessoas.
21

Para Merleau-Ponty (1999), o homem é compreendido como sendo corpo, veículo de todas as
relações com o mundo. O corpo-consciência encarnada é o concreto da nossa existência, sendo a
corporeidade sua expressão. Assim, corporeidade é a forma de ser do homem, é o deixar fluir, o
pensar, o sentir, o planejar, não apenas a partir de resultados, mas também dos nossos sentimentos,
desejos e ideais; é assumir a nossa condição humana com base na liberdade e nas nossas
necessidades. Ela evidencia a possibilidade de ser corpo, a apropriação de uma infinidade de atos
descontínuos, de núcleos significativos que superam e transformam a forma natural do corpo.
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A narrativa de Pérola fornece essa compreensão: “o stress entra em meu
corpo: é um estado, um sentimento, um momento não prazeroso. [É um] momento
de angústia, de pressão psicológica, que aflige e me causa intranquilidade,
preocupação extrema e desconforto. Tudo isso é stress para mim”. Um fato provoca
tensão emocional por receber influência de várias fontes que são associadas por
Topázio ao stress:

[...] o stress para mim é um problema sério. Ultimamente eu vivo
estressada. Faz um ano e seis meses que não tiro férias. Faltam
funcionários. Meu corpo está quebrado, cansado, gritante. Tenho sensação
de fraqueza, impaciência. Sinto-me sem energia. Costumava ir à praia,
namorar, passear. Preciso disso para aliviar meu stress. Começa a dar tudo
errado. Estou no limite. Meu corpo e minha mente sofrem. Tento fazer com
que o stress vá embora, mas não consigo.

No CC e no CTI se compartilham espaços num mesmo momento com outros
profissionais (médicos, fisioterapeutas etc.), com objetos e com tecnologia de alta
complexidade. São também lugares onde, ao mesmo tempo, sentimo-nos no limite
porque “é nosso corpo que, sem dúvida, expressa stress. Apresenta impaciência e
desgaste”, expõe Água Marinha.
Mauss (1974) ao se referir sobre as questões do corpo pontua que por
técnica corporal se compreende as maneiras como os homens servem de seus
corpos. Mostra-nos que o corpo humano é um bom exemplo para entender como a
natureza e a cultura entrelaçam-se de maneira especial materializando-se na
experiência individual. Sua premissa básica é de que o homem, sempre e em toda
parte, soube fazer de seu corpo um produto de suas técnicas e de suas
representações. Dessa maneira, “o corpo é necessariamente uma construção
simbólica e cultural” e que toda a sociedade se utiliza de formas para marcar o corpo
de seus membros. Martin (2009, apud NAKAMURA et al. 2009, p. 13) nos esclarece
que como as sociedades sabem servir-se de seus corpos, a cultura pode ser
entendida em outra dimensão, em sua relação intrínseca com o indivíduo, do ponto
de vista antropológico, na relação entre indivíduo e grupo. No caso da enfermagem,
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ela afirma que “o corpo humano, objeto da prática da enfermagem, é um bom
exemplo para mostrar como natureza e cultura se entrelaçam”.
As relações sociais no dia a dia do trabalho das(os) enfermeiras(os) com
diferentes pessoas e profissionais conduzem ao entendimento de que essas
relações e essa diversidade cultural são pontos críticos para favorecer a qualidade
do trabalho dos meus interlocutores no CTI e no CC. Seus discursos, do ponto de
vista positivo ou negativo, trazem a compreensão do stress no contexto do
sofrimento, da dor e da morte. A fala de Cristal deixa clara essa concepção:

[...] quando há uma situação de morte, isso me faz sentir triste, arrasada e
com stress. Chego a pensar na vida e agir diferente com sentimento de
impotência. Sei que é preciso entender para poder aceitar. Nunca se aceita.
Eu não aceito... depende do envolvimento com o paciente ou familiar.
Penso que a morte é um descanso para a vida eterna, uma passagem, um
ritual. Não estamos prontos, nem preparados, infelizmente.

A ocorrência da morte provoca emoções diferentes; “é um ritual de
passagem” pouco aceito por algumas(ns) enfermeiras(os), afirma Água Marinha. No
CTI e no CC, a passagem de plantão é processada como uma ação ritualística,
porque se dá em períodos determinados, com comportamentos específicos e com
uma atitude de prontidão da(o) enfermeira(o). Para Rubi, trata-se de um ritual, que
está presente no cotidiano, inserido nas regras do hospital. Da mesma forma, o
uniforme utilizado pela(o) enfermeira(o) faz parte de um “ritual de vestimenta”, em
que a roupa branca, tal como a do médico, tem um significado simbólico, pois cria
uma realidade de grupo para esses profissionais. A roupa verde das enfermeiras do
CC também representa um ritual de preparação para o ato cirúrgico. Esses rituais
são reais, “a diferença é que não aceitamos a morte”, completa Rubi.

3.2 O stress

Desde o início deste trabalho, venho procurando relacionar stress com as
diversas partes da vida dos(os) enfermeiras(os). Resta-me agora sistematizar as
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narrativas que se voltaram para responder mais diretamente à seguinte indagação:
quais são as interpretações mais diretas sobre o stress?
Perguntei, por exemplo, à Esmeralda como ela entendia e percebia o stress:

[...] existe stress demais! Por tudo. Associo este stress no momento de
pressão psicológica, de intranquilidade (gritos, discussões, cobranças
indevidas). Há coisas que não estão ao meu alcance. Uma situação
estressante para mim pode não ser para você. Mas existe, por exemplo, um
ambiente inadequado ao procedimento, uma equipe incompreensiva.

No depoimento da enfermeira Diamante é perceptível sua compreensão do
que é stress:

[...] não é fácil falar de minha história de vida. Falar do meu stress bom e
mau, porque tudo parece ter sido cheio de stress e de dor. Falar de mim é
muito complicado! A dor de estar só. Já formada em enfermagem de nível
superior, o que me restava era só o trabalho, e nada mais, para preencher
os meus vazios de solidão. [...] casei-me grávida. Logo me separei porque
fui traída. Contraí doença venérea com ele. Isto me deixou com sequelas
emocionais, espirituais, e morais, maiores do que as sequelas físicas. Minha
saúde física e mental foi prejudicada! Nunca mais quis casar de novo. Hoje
me trato de problemas mentais e emocionais. Preciso manter o controle e
continuar trabalhando. Sofri muito até que descobri o meu diagnóstico
“distúrbio bipolar”. A dor emocional é muito amarga comigo. A dor da alma.
A angústia de não ser assim. Eu cuido de pacientes. Preciso cuidar de mim.
Na minha angústia clamava e ainda clamo ao Senhor da Vida. Quem cuida
de mim? O que me entristece é a incompreensão de meus colegas.

Desde o início da pesquisa, o comportamento de Diamante era ambivalente.
Havia uma oscilação de seu humor. Conforme seu discurso, muitas vezes chorava e
se desesperava. Existia algo inexplicável em sua mudança comportamental de
agressividade e choro. Uma companheira de profissão, segundo Diamante, sempre
que a via assim, vinha ao seu alcance e orava, tentando acalmá-la. Ao mesmo
tempo, no CC, era preciso dar conta do trabalho. Em um dia de trabalho, Diamante
confidenciou-me que não conseguia produzir satisfatoriamente. Estava com dor de
cabeça, com angústia. Relatou-me que algumas vezes ficava deitada num banco no
vestuário tentando se refazer de sua dor, de seu sofrimento, de seu corpo
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desgastado e sem ânimo. Ela costumava perguntar-se como seria possível resistir
ao sofrimento, como conseguiria permanecer no trabalho com stress. Os fragmentos
extraídos de todos os discursos de Diamante revelam prazer, alegria, euforia,
êxtase, tristeza, desânimo, angústia, depressão, medo, pavor, ansiedade, raiva,
hostilidade, irritabilidade, agressividade, calma, entre outros sentimentos e emoções.
Para Cristal, seu trabalho no CC é gratificante, porém o relacionamento
interpessoal acarreta-lhe stress:

[...] considero o CC a minha segunda casa, [pois] passo metade do dia
[tarde] trabalhando. Fui designada a trabalhar no CC quando passei no
concurso em 95, gostei tanto que hoje prefiro não ser trocada de setor.
Trabalho na assistência pré e pós-operatória. Já trabalhei em outras áreas,
como a obstetrícia, a clínica médica e cirúrgica e a central de material e
esterilização. Na minha prática, considero interessante o trabalho que
desempenhamos em equipe, mas é difícil porque faltam materiais
adequados. Isso causa stress. O relacionamento interpessoal é deficitário e
provoca stress em todos. Precisa melhorar.

Esse depoimento remete à percepção de stress. O trabalho cotidiano no CC
e no CTI leva a enfermeira a ter, segundo Cristal, um modo diferente de pensar, de
sentir e de crer. Inúmeros são os exemplos e situações empregados para definir o
stress. Meus interlocutores definem, ainda, como resultado da relação existente
entre a pessoa, o ambiente e as circunstâncias de atividades no CC e no CTI que
marcam o dia a dia das(os) enfermeiras(os). Várias situações de trabalho são
denominadas stress, conforme a narrativa abaixo:

[...] chamo de stress quando estou num beco sem saída, quando falta
equipamento para trabalhar e me irrito, quando acumulo e absorvo
problemas e não consigo resolver. Causa-me stress também quando uma
cirurgia é a seguir e o paciente não chega no tempo esperado, alterando
toda a programação organizada. O stress também está presente em outras
situações a mais, que com certeza são muitas. Não apenas eu, mas todos
ficam sem paciência, intolerantes. Tornamo-nos pessoas difíceis de
convivência. (Cristal).

Existe uma preocupação com outros problemas da prática das(os)
enfermeiras(os), que, segundo Granada, são desencadeados pela pressão, pela
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exigência, que tem como fatores dimensionais a sobrecarga de trabalho. Os
exemplos dados por Pérola abarcam outras dimensões que ela denomina stress:

[...] o que causa o nosso stress, pelo menos para mim, é a falta de mais
lazer, ou seja, o tempo mal distribuído para cada coisa na vida. As
oportunidades de crescimento e promoção que percebo que são feitas com
desigualdade. Esse stress traz prejuízo para o trabalho porque falta
concentração, diálogo, relacionamento [...] e tudo mais. As consequências
são faltas, atestados, e isso é muito estressante. [...] com o stress do
trabalho, fica difícil separar trabalho e vida pessoal, acabamos levando para
casa e tendo até problemas pessoais.

Nem sempre é possível para as(os) enfermeiras(os) manterem seu
equilíbrio: “meu stress ocorre naquele momento em que o cirurgião perde por algum
momento o controle da situação e me estressa. A falta de recursos humanos e de
material me estressa” (Turquesa).
As situações estressantes que afetam de maneira diferenciada o equilíbrio,
segundo a opinião das(os) enfermeiras(os), são consideradas em razão do grau de
adaptação às experiências ou demandas que ocorrem no cotidiano de suas
atividades no CC e no CTI. Conforme Ônix, isso depende do tipo da demanda, do
conhecimento, da situação e da intensidade ou duração em que ocorrem:

[...] o desconhecimento do procedimento cirúrgico a ser realizado (chega de
surpresa) me dá um stress, [assim como] a suspensão ou adiamento de um
procedimento cirúrgico. O atraso do mesmo, a espera sem fim gera um
stress em mim sempre. Não consigo manter o controle quando o paciente
tem uma parada cardiorrespiratória por mau funcionamento do aparelho, por
desentendimento da equipe. O “poder” do médico com cobrança é
estressante. Tudo isso me causa stress. É difícil manter o equilíbrio.

A realização de uma cirurgia é um momento crítico, verbaliza Pérola. O CC é
visto como um ambiente altamente complexo e desgastante, tanto para o paciente
como para a própria equipe que realiza os procedimentos. O fato de a(o)
enfermeira(o) dessa área estar diretamente voltado para o sentido de vida e morte
dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos revela várias situações
estressantes:
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[...] meu stress já é algo presente na minha mente e no meu corpo. Ele
ocorre e sei que dá prejuízo ao trabalho quando percebo situações como do
tipo que acabei de ouvir uma colega comentar: “Ai, só de pensar que
amanhã vou ter que aguentar aquela enfermeira ‘fulana’ já me estressa”.
Sempre que ocorre isso, você já adquire aversão. Já me dá um pré-stress.
Um stress por uma coisa futura e negativa já muda ou influencia a minha
mente. Gera mau humor. Sei lá, até situações de verdadeiro terror. [É] uma
situação desconfortável porque a qualquer momento pode vir a ocorrer
conflito.

Pérola trabalha no HULW e estuda direito numa universidade de João
Pessoa: “preciso dar conta da faculdade e do trabalho”. Na sua concepção, ela
associa o stress ao que já foi citado e tenta se libertar do stress do hospital,
adquirindo outros conhecimentos. Espera conseguir uma boa colocação profissional
mediante novas formações. Para ela, fazer um curso superior poderá fazê-la
“levantar, no futuro, sua moral diante das situações vexatórias às quais diariamente
é submetida”.
Diamante discorre sobre as suas dificuldades: carga pesada de trabalho;
falta de profissionalismo, de coleguismo, de cooperação nas tarefas, de descaso de
alguns colegas do hospital, onde uns fazem o seu trabalho e o do outro. Ela entende
essas demandas como eventos causadores de desgaste e tensão, nomeando tudo
isso de stress.
Ao perguntar a Brilhante como ele entende as situações de tensão, ele relata
que a falta de integração dos colegas, a cobrança da chefia, a falta de comunicação
e a atenção dobrada no CTI e no CC são estressantes e prejudiciais às(aos)
enfermeiras(os). Ele complementa:

[...] as intercorrências, a falta de sintonia, calma e respeito, a dupla
personalidade e o relacionamento interpessoal deficitário são fatores
presentes no cotidiano de trabalho [que] classifico como stress. A falta ao
trabalho gera muitas atribuições para alguns profissionais.

Uma quantidade expressiva de situações já descritas neste estudo resulta
de determinados fatores vivenciados no ambiente de trabalho e na vida particular
dos meus interlocutores. Topázio enumera os eventos que ela relacionaria ao stress:
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[...] conviver com a dor, com a doença e com a morte de paciente; realizar
tarefas com tempo mínimo; ter uma demanda de trabalho superior aos
recursos de pessoal (falta de profissional); sofrimento gerado pela morte de
familiar e de colegas; chefia rígida e autoritária (papel conflitante nas
relações de poder); carga horária; insatisfação; falta de estímulo etc.

Disfarçados ou mascarados, os sofrimentos físicos e mentais que
denominam stress são amenizados pelos meus interlocutores de diferentes formas.
Eles verbalizam que elaboram estratégias defensivas, para aliviar e canalizar a
angústia, a insatisfação e as tensões do cotidiano, saindo do foco, vendo filme, indo
à igreja, viajando, frequentando a academia, vendo TV etc. Algumas situações de
trabalho descritas pelas(os) enfermeiras(os) reforçam a compreensão que elas(es)
têm sobre stress.

3.3 Tecnologia e stress

De maneira geral, o que meus interlocutores consideram estressante não é a
existência de novas tecnologias, mas a dificuldade de entender o funcionamento de
alguns aparelhos novos e de saber manuseá-los com segurança. Para Jade, o uso
de novas tecnologias é imprescindível ao trabalho no CC e no CTI, fato que seus
colegas reconhecem: “[...] a principal característica do CTI são os aparelhos
tecnológicos. São importantes porque auxiliam os pacientes cujos corpos não
conseguem realizar as funções vitais sozinhos” (Rubi).
Para Ônix, o contato e a convivência com pacientes crônicos envolvem
cuidados complexos, em razão do uso das novas tecnologias. Diante disso, a(o)
enfermeira(o) deve ter muitas habilidades técnicas para manusear equipamentos
sofisticados. A falta de preparo gera tensão e um certo stress.
Segundo Safira, como o HULW é um hospital-escola, recebe estudantes em
estágio nos diferentes setores. Assim sendo, as(os) enfermeiras(os) necessitam de
treinamento no manuseio dos equipamentos, principalmente porque
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[...] os aparelhos monitoram todo o funcionamento vital dos pacientes e
ajudam muito no trabalho da enfermeira. Nas nossas atividades atuais é
impossível não ter aparelhos. Precisamos ser bem treinados para não sentir
insegurança, tensão e desgaste no manuseio.

Para Turquesa, os aparelhos tecnológicos são de extrema importância.
Diariamente ela depara com pacientes que, na maioria das vezes, estão ligados a
tubos, drenos, cateteres etc.: “A tecnologia mostra uma nova forma de tratar e
recuperar o paciente. Tenho consciência de que ele precisa de cuidados especiais,
por isso dou grande valor ao uso das tecnologias na recuperação”.
Ônix afirma sentir-se contente por estar trabalhando no CTI não só pela
questão financeira, mas principalmente pelo aprendizado que já adquiriu, pelo
contato com os médicos e colegas que trabalham com ele. Manusear aparelhos
tecnológicos é fundamental, pois o paciente de CTI está ligado a aparelhos e é
monitorado o tempo todo, 22 completa Ônix.
Ônix confidencia que, no CTI, as(os) enfermeiras(os) precisam observar os
pacientes com frequência, perceber o que está acontecendo com eles e tomar as
providências necessárias para que o estado de saúde deles

melhore. Essa

atividade depende muito do monitoramento dos aparelhos. As tecnologias oferecem
novas formas de tratar e criam a esperança de recuperação para o paciente. Para
esse enfermeiro, o stress está presente não apenas no manuseio dos aparelhos,
mas no próprio trabalho do enfermeiro no CTI.
É preciso que as(os) enfermeiras(os) estejam atualizadas(os) devido às
mudanças na maneira de trabalhar a tecnologia, afirma Jade. Com o surgimento das
novas tecnologias, o trabalho tende a se modificar, automatizando-se cada vez mais:

22

A contribuição da tecnologia no CTI é inegável, mas não deve dispensar o profissional no cuidado
direto com o paciente, uma vez que isso envolve o toque, a fala e a percepção do outro, afirma Beck
(citado por MARTINS & FARIA, 2000). A importância da existência de um setor que dispõe de
tecnologia necessária para a manutenção da vida humana é fundamental para assistir o paciente,
contribuindo de grande forma no diagnóstico e no prognóstico. Deve, porém, haver a preocupação
em relação à utilização adequada desse progresso técnico-científico (SILVA, PORTO &
FIGUEIREDO, 2008).
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[...] desde a minha formação, há 25 anos, aprendi alguns procedimentos
tecnológicos bem diferentes dos que existem atualmente porque muita coisa
já mudou e continuará mudando com o avanço da tecnologia. É preciso
mão de obra qualificada para trabalhar em CTI.

Jade relata que algumas vezes fica estressada quando está com dúvidas,
porque sente que nunca aprendeu tudo que deveria ter aprendido, que precisa
despertar para o novo. Por isso, é necessária uma constante atualização.
Acrescenta que, no CTI do HULW, “está tudo defasado, precisamos de uma reforma
geral, de novos aparelhos”.
Constantemente estão surgindo aparelhos novos que podem fazer com que
a(o) enfermeira(o) necessite aprender técnicas modernas, para que o CTI passe a
concepção de tecnologia avançada. Segundo Granada,

[...] o CTI só existe, realmente, por causa dos aparelhos tecnológicos. Essa
é a característica dele. [...] o paciente que se encontra enfermo e em estado
muito grave depende desses aparelhos e do trabalho que a enfermeira faz.
Precisa renovar muitos aparelhos no hospital. [...] ficamos estressadas
quando precisamos de determinado aparelho e ele está quebrado.

Convém ressaltar que nos discursos das(os) enfermeiras(os) reforçou-se a
ideia de que a ação humana é importante para a recuperação do paciente:

[...] a recuperação do paciente depende do trabalho humano e do
tecnológico. Não há como ser diferente, é o avanço da tecnologia. Porém
não adianta nada ter os aparelhos e não ter profissionais suficientes para
cuidar do paciente. (Água Marinha).

As(os) enfermeiras(os) do CTI que lidam com equipamentos que mantêm a
vida dos pacientes consideram esse ambiente como base concreta para a
construção de sua subjetividade:

[...] eu valorizo os aparelhos. Sei que preciso saber manuseá-los, conhecêlos muito bem. O CTI é caracterizado pelo uso de muitos aparelhos
tecnológicos, mas não é só isso. Acho que, no cuidado, o toque é

119
necessário, tocar com a voz, com o olhar, com gestos corporais. Isso dá
segurança, conforto, apoio ao paciente. (Água Marinha).

Os avanços científicos e tecnológicos permitiram maior conhecimento sobre
a doença e a cura. Para Rubi, cuidar vai além dos aparelhos, principalmente em CTI.
A expressão de pensamentos e sentimentos descritos pelos meus interlocutores
substitui, muitas vezes, o lugar da tecnologia:

[...] me inquieta quando as situações em que as possibilidades terapêuticas
de cura se esgotam. Por isso valorizo o humano, o silêncio, o ouvir
reflexivamente, fazer perguntas, compreender as dificuldades, tocar,
responder às dúvidas. Enfim tanto a comunicação verbal como a não verbal
são importantes e necessárias no ambiente do CTI e do CC. (Safira).

Devido às características do trabalho no CC e no CTI, a(o) enfermeira(o)
vivencia em sua rotina situações de variabilidade, as quais implicam mudanças
repentinas na dinâmica do trabalho, que, segundo elas, resultam muitas vezes em
replanejamento das atividades e em rápidas adaptações às demandas do paciente,
do médico e da equipe.
A maior dificuldade é treinar e atualizar as(os) enfermeiras(os) no que se
refere às novas tecnologias. Por ser um hospital-escola que recebe estudantes de
enfermagem, de medicina etc., a atenção precisa ser dobrada. A tecnologia de alta
complexidade tem importância ímpar porque mantém e prolonga a vida, ajudando no
restabelecimento do paciente. Precisa-se de recursos humanos qualificados, bem
como

de

recursos

tecnológicos

altamente

sofisticados

que

possibilitem

racionalização, rapidez e eficiência no trabalho, afirma Ônix.

3.4 Conceito de stress na ótica das(os) enfermeiras(os)

Durante

nossos

encontros

fui

formulando

várias

perguntas

às(os)

enfermeiras(os), a fim de apreender a representação do stress. Como meus
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interlocutores conceituam o termo stress? A partir dos questionamentos, o stress é
conceituado pelas(os) enfermeiras(os) em diferentes situações:

[...] um estado onde a mente que não está bem acaba descompensando o
corpo e o meio onde estamos. (Turquesa).
[...] é tudo que aumenta a adrenalina e impulsiona uma ação, ou seja, é
lutar ou fugir da luta. (Diamante).
[...] é a perda do equilíbrio emocional. (Água Marinha)
[...] é uma alteração na homeostase. (Esmeralda).
[...] é o acúmulo de situações constrangedoras na vida cotidiana, [que]
causam transtornos emocionais, podendo chegar ao ponto de isolamento da
vida social. (Granada).
[...] é estar no limite é querer arrancar os cabelos, é querer gritar bem alto, é
impaciência. (Topázio)
[...] é um sofrimento psíquico. (Safira).
[...] é um estado, um sentimento, um momento não prazeroso de angústia,
de pressão psicológica. É intranquilidade e preocupação externa de
desconforto. (Pérola).
[...] acúmulo, absorção de problemas. Falta de equipamentos para trabalhar.
(Cristal).

A compreensão de stress elaborada pelos meus interlocutores conduz a
vários conceitos: a de sofrimento psíquico, distúrbio emocional, intranqüilidade, que
provoca desequilíbrio nas áreas física e mental. Perguntei às(aos) enfermeiras(os)
como o stress influía na vida delas(es). Cristal respondeu que o fenômeno causa
prejuízo nas relações interpessoais e no desempenho do trabalho. Para ela, o stress
influi

[...] quando fico sem paciência, intolerante e de difícil convivência. Atrapalha
o meu desempenho e a coordenação do meu trabalho, deixando o meu
corpo fraco, sem disposição e [acabo adoecendo]. Como humana que sou,
tenho meus problemas e defeitos. O stress influi fora do trabalho, em casa.
Às vezes somos intolerantes.

O ambiente cirúrgico exige das(os) enfermeiras(os) atenção constante,
técnicas específicas, agilidade e concentração nos procedimentos que executam. A
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comunicação com a equipe médica e a chefia é uma situação que requer sintonia,
bom relacionamento. Turquesa complementa:

[...] o stress [...] impede que sejamos felizes, impede que andemos para
frente, que vivamos em paz nossas vidas. Quando lidamos com médico
autoritário e estressado, ou quando convivemos com uma chefia que não
valoriza nem ouve os profissionais, sentimos a presença negativa.

Para Topázio, a extensão do stress é perceptível quando começam as
brigas e discussões e a partir do momento que prejudica a forma de tratar as
pessoas. E quando não se tem mais tempo para conversar, dialogar, apenas para
reclamar, exigir e pressionar.
A influência do stress, para Jade, é visível quando está cansada, com fadiga,
moída, decepcionada e não consegue se comunicar positivamente com as colegas.
Ela relata que o stress influencia na convivência com a chefia que faz cobranças
desnecessárias, ou quando “seu corpo fala stress em todos os sentidos, e sua
mente pede para fugir e deixar tudo de lado”.
Meus interlocutores elencaram muitas situações em que percebem a
influência do stress. Além de tudo o que já foi descrito, elas(es) ainda
complementam:

[...] de forma positiva te motivando, e negativa te deixando pra baixo. (Água
Marinha).
[...] quando mexe no psicológico 100% prejudicando a saúde da pessoa.
(Jade).
[...] o conceito de completo bem-estar físico e mental. Não existe porque,
quando ocorre o contrário, o stress nos faz adoecer. (Diamante).
[...] quando uma pessoa estressada não utiliza completo raciocínio ou não
desempenha bem seu papel e tem atitudes inconsequentes e inesperadas,
prejudica a boa comunicação e relação no grupo. (Pérola).
[...] o stress influi na vida dependendo do momento, provocando cansaço,
fadiga mental e nervosismo [...] e quando não rendemos mais. (Ônix).
[...] o stress ocorre e se percebe atendimento superficial, pela falta de
harmonia e interação no trabalho e nas atividades. Causa depressão, agito,
impaciência e outras doenças. (Esmeralda).
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[...] afeta a saúde, causando má qualidade de vida e o corpo adoece.
(Granada).
[...] na relação familiar, na doença, no trabalho quando lidamos com dupla
personalidade, com chefia autoritária. (Brilhante).
[...] a partir do momento que me falta energia e disposição para enfrentar
qualquer situação e sinto fracasso, fico triste e preocupada. (Safira).
[...] quando se convive com pessoa muito estressada de personalidade
difícil, chefia rígida, inflexível, ditadora, que não promove diálogo. (Rubi).
[...] a influência do stress é quando o relacionamento está um caos; o
médico está estressado e estressa todo mundo; na falta material e falta
muito mesmo. (Granada).
[...] quando falta compreensão, solidariedade. (Cristal).

Questionei meus interlocutores como eles associavam e representavam o
stress na sua prática profissional e social. O stress é associado e representado no
ato de lidar com colegas, pacientes e família. “A enfermagem é a profissão do
stress. Lidamos com vidas, com familiares ansiosos e estressados, lidamos com
colegas insatisfeitos, revoltados” (Turquesa). Para Água Marinha e Diamante, o
stress é comparado da seguinte forma:

[...] a um termômetro que sinaliza a hora de parar e ser racional. O
problema é que não paramos; na minha profissão é inevitável o stress. Não
podemos parar. Tudo é muito rápido no CC. Exige competência e
conhecimento. Ele está sempre no limiar entre a vida e a morte. Associo o
stress ao sucateamento e à falta de material. (Água Marinha).
[...] como desorganização, desrespeito profissional, hipocrisia causada por
esgotamento físico e mental. É ficar irritada, descontrolada, mal humorada.
Ansiedade, medo, oscilação do comportamento, fadiga física e mental,
cefaleia, hipertensão. (Diamante).

As(os) enfermeiras(os) representam o stress à vivência de conflitos ou fortes
emoções advindas dos acontecimentos de diversas ordens inseridos em seu
contexto pessoal, profissional, social e cultural.

[...] mau humor, dupla personalidade, bom dia, não bom dia, falta de
companheirismo, falta de solidariedade com colega, falta de diálogo,
inflexibilidade. (Brilhante).
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[...] cansaço, fadiga mental, nervosismo, medo, morte, rancores
inexplicáveis, falta de rendimento, ataque de nervos, incompreensão,
agressividade, rispidez. (Rubi).

As representações verbalizadas pelas(os) enfermeiras(os) do CTI e do CC
refletem a dinâmica de vida e de trabalho que se apresentam entrelaçados de
sentimentos e emoções:

[...] carga de trabalho forte, sobrecarga pesada. Nem sempre é assim, mas
quando ocorre é pra valer. [É] Impaciência e falta de amor. Quando estou
com solidão e raiva, choro e descontrolo emocionalmente. (Cristal).

Essas vivências emocionais transformam, segundo Água Marinha, seus
comportamentos e atitudes em formas de aceitação ou rejeição de normas, regras e
costumes organizacionais, podendo levar ao adoecimento do profissional. Assim, é
preciso fazer algum trabalho voltado para o alívio das tensões.
Convém

destacar

outras

representações

que,

segundo

as(os)

enfermeiras(os), provocam doenças no corpo e na mente:

[...] é stress a necessidade de realizar as tarefas em tempo reduzido.
Quando não dá tempo de organizar o material para o próximo plantão,
tenho tensão muscular. (Jade).
[...] quando falta compreensão por parte da coordenação, vem o medo e a
insegurança. A impaciência, a tensão e morte provocam angústia. Situações
vexatórias provocam desespero, falta de concentração, dor na coluna.
Cansaço, para mim, é stress. (Pérola).
[...] vejo como stress: estar com fome, rotina, tristeza, raiva, impaciência e
falta de coragem. desconcentração, insegurança, morte, inquietação e
ansiedade. (Topázio).
[...] os gritos, berros frequentes me dão esquecimento; nervosismo,
alteração no apetite e falta de harmonia eu classifico como stress.
(Esmeralda).
[...] chegar atrasado e ver a sala em completa desorganização, médico
estressado, fila de banco, salário atrasado, esperar ou deixar alguém
esperando, não seguir as normas, TPM, doença, falta de comunicação,
morte. (Granada).
[...] irritação, impaciência, mau humor, dor nos ombros e costas, cansaço,
marcha lenta, vontade de ficar só, sonolência, urticária, dor de estômago.
[Tudo isso] é stress. (Água Marinha).
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As representações do stress verbalizadas pelas(os) enfermeiras(os) e
vivenciadas no contexto de dor, sofrimento e morte é a realidade que sentem no CC
e no CTI. São as representações que os meus interlocutores elaboraram sobre o
stress, tendo como ponto de partida a posição e a visão no seu próprio ambiente
social e profissional. Diante dos discursos aqui registrados, o fenômeno stress está
entrelaçado nas áreas sociais de vida e trabalho e inserido nos campos biológico,
psicológico (afetivo, cognitivo, comportamental) e sociocultural.
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Durante este exame da representação do stress em enfermeiras(os) de um
hospital de médio porte do Nordeste brasileiro, procuramos ouvir essas(es)
profissionais e registrar suas falas, para poder estabelecer então o que lhes afligia.
Em seu local de trabalho (no CC e no CTI), elas(es) necessitam lidar com situações
diversificadas e complicadas, com as limitações dos seres humanos e das
máquinas, com a estrutura e organização de um ambiente, cujo cotidiano é marcado
por dor, sofrimento e morte.
Nos nossos encontros, meus interlocutores elencaram os agentes
estressores que os afetam: problemas econômicos, familiares, sociais, profissionais
e organizacionais; relações interpessoais; condições insatisfatórias de trabalho;
escassez de material médico-hospitalar; defasagem dos equipamentos tecnológicos.
Todos esses fatores interferem no seu desempenho e impedem que se cumpram os
objetivos da profissão: o cuidado e a assistência ao paciente.
O exercício da profissão pressupõe o desenvolvimento de relações
humanas, uma vez que se lida diretamente com a pluralidade de valores e crenças
dos membros da equipe de enfermagem. Os cuidados com o paciente terminal, por
exemplo, requerem conhecimentos específicos da(o) enfermeira(o) em todos os
procedimentos que realiza, desde o constante manejo das tecnologias até a
habilidade do trabalho em equipe.
Em suas narrativas reproduzidas ao longo desta dissertação, Diamante
chama a atenção para a necessidade de a enfermeira cuidadora receber cuidados,
haja vista a oscilação de humor refletido nas relações interpessoais e na dinâmica
de um trabalho permeado de situações estressantes. Nas falas, meus interlocutores
manifestam o desejo de contar com recursos humanos adequados, com melhora da
comunicação, com reconhecimento e valorização profissional, com transparência,
compreensão e flexibilidade por parte da chefia. Almejam, portanto, melhores
condições de trabalho, mais respeito e mais solidariedade entre o grupo. Anseiam
por melhor qualidade de vida, com possibilidades de encontros, de dinâmicas, de
lazer, para poderem canalizar e elaborar melhor o stress no trabalho.
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A análise do stress expresso pelos interlocutores revela um processo
sociocultural complexo, perpassado por tensões e conflitos entre os profissionais da
enfermagem, a equipe e a coordenação/chefia. Esses aspectos são suficientes para
compor o contexto que imaginamos de dor, sofrimento e morte, no qual nos
imergimos

e

nos

impregnamos,

razão

pela

qual

os

discursos

das(os)

enfermeiras(os) surgem mesclados de emoções e sentimentos.
Dessa maneira, a representação de stress feita pelos meus interlocutores
pode ser resultado da existência de diferentes formações e níveis culturais de cada
um em particular, o que, sem dúvida, modifica o sistema grupal. Nessa dinâmica não
se encontra apenas uma ética fundamentada em valores e normas institucionais,
mas também apoiada na personalidade de cada enfermeira(o) e em sua
compreensão de mundo.
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APÊNDICE
A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TÍTULO DO PROJETO: “Stress em Profissionais de Enfermagem: um estudo etnográfico”
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Maria das Graças Teles Martins
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Universidade de São Paulo – UNIFESP/EPM - Departamento de
Medicina Preventiva
ENDEREÇO: Rua Borges Lagoa, 1341 - CEP 04038-034, São Paulo – SP – Brasil.
Telefone: 11-5571-5000
O(A) senhor(a) está convidado(a) a participar, voluntariamente, de um depoimento oral a ser
prestado à pesquisadora Maria das Graças Teles Martins, para pesquisa relativa à sua Dissertação
de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de
São Paulo - UNIFESP. Antes de formalizar seu consentimento, solicitamos que leia informações que
são importantes para sua participação voluntária:
1- A pesquisa tem como objetivo apreender, por meio de observação e entrevista, as representações
sociais dos profissionais de enfermagem (enfermeiros(as), técnicos(as) e auxiliares de enfermagem)
acerca do Stress. Nesta investigação busca-se verificar como os profissionais de enfermagem
elaboram o Stress e o associam ao seu cotidiano. A escolha do Hospital Universitário Lauro
Wanderley baseia-se no fato do mesmo ser referência no estado em assistência à saúde;
2- As entrevistas semi-estruturadas gravadas e a observação serão coletadas através de
procedimento metodológico qualitativo, com roteiro sobre os seguintes temas: formação profissional,
escolha do exercício prático em CTI e Centro Cirúrgico, dificuldades e tensões presentes na prática,
gratificação profissional, deficiências e perspectivas, compreensão do stress e suas influências na
prática profissional;
3- Não há desconfortos e riscos no desenvolvimento da pesquisa;
4- Não há benefício direto para o participante do estudo uma vez que se trata de um estudo de
representação social por meio de observação. No final do estudo poderemos concluir/sugerir a
presença de algum benefício.
5- O(a) entrevistado(a) poderá fazer as perguntas que desejar antes, durante e após a coleta do
depoimento;
6- Garantia de Acesso - A participação é voluntária, podendo o(a) entrevistado(a) interromper a
entrevista a qualquer momento, ouvir o conteúdo gravado, receber a transcrição das referidas fitas
para realizar reparos que julgar necessários, solicitar que sejam retirados da transcrição trechos que
considerar não desejáveis e, finalmente, se desejar, receber e guardar consigo cópias das entrevistas
que considerar necessários;
7- A principal investigadora é a mestranda Maria das Graças Teles Martins que poderá ser
encontrada na Rua D. Pedro Segundo Nº 712 - Centro - João Pessoa (PB) Telefone: 083-3222-7177.
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Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) - Rua Botucatu, 572 – 1º Andar – CJ 14.5571-1062, FAX: 5539-7162
(SP) – e-mail: cepunifesp@epm.br ou o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário
Lauro Wanderley - HULW - 4º andar. Campus I - Cidade Universitária - Bairro Castelo Branco CEP:
58059-900 - João Pessoa -PB - FAX (083) 3216-7522 CNPJ: 24098477/007-05 - Telefone: (083)
3216-7302
E-mail: cephulw@hotmail.com;
8- É garantida ao participante a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento
deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu trabalho na instituição;
9- Sigilo - É garantido o sigilo sobre o que for falado ao pesquisador em qualquer momento, mesmo
que não tenha sido gravado;
10- Direito de Confidencialidade - A identificação do entrevistado será mantida como informação
confidencial. Os resultados serão publicados e/ou divulgados oralmente (congressos, mesas
redondas, simpósios e/ou outros eventos científicos) sem a revelação da identidade dos entrevistados
e de pessoas a eles relacionadas e que, porventura, sejam citadas;
11- Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa que será de inteira
responsabilidade da pesquisadora;
12- A pesquisadora assume o compromisso de utilizar os dados coletados somente para esta
pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente esclarecido(a) com as informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo a pesquisa “Stress em Profissionais de Enfermagem: um estudo etnográfico”. Eu
discuti com a pesquisadora Maria das Graças Teles Martins sobre a minha decisão em participar
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício
que eu possa ter adquirido no meu serviço.
Eu, enfermeiro(a) abaixo assinado(a), concordo em participar voluntariamente da entrevista. Declaro
que todas minhas perguntas foram satisfatoriamente respondidas pela pesquisadora responsável.

_______________________________
Assinatura do enfermeiro(a) entrevistado
_____________________________
Assinatura da pesquisadora

_____/_____/____
Data
_____/_____/____
Data

