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ESTRESSE OCUPACIONAL EM ENFERMEIROS MILITARES 
 

PRICILLA CÂNDIDO ALVES1 

RESUMO 
 
O estresse ocupacional consiste em um processo em que atuam estressores-respostas, sendo as 
percepções individuais mediadoras entre o ambiente de trabalho e as respostas do individuo. O 
ambiente de trabalho da enfermagem militar possui peculiaridades que podem ser percebidas como 
estressores e desencadear processos de adoecimento. O estudo objetivou identificar e compreender 
os estressores ocupacionais percebidos por enfermeiros militares. Trata-se de pesquisa de 
abordagem qualitativa, realizada em um Hospital Militar do Exército Brasileiro, em Fortaleza-Ce. Foi 
constituída por sete enfermeiras. A coleta de dados ocorreu em agosto de 2019 por meio de 
entrevista com uso de gravador eletrônico. Os dados foram analisados de forma descritiva e utilizou-
se a proposta de interpretação de Minayo para elaboração das categorias de análise. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SESA-Ce (Parecer nº 3.511.288). A partir das 
unidades de significação dos discursos dos participantes foram identificadas três categorias de 
análise: 1. Percepção dos enfermeiros sobre as repercussões do ambiente de trabalho na vida 
cotidiana; 2. Estressores ocupacionais percebidos; 3. Enfrentamento dos estressores ocupacionais. A 
média de idade das participantes foi de 35 anos. A renda familiar média foi R$ 9.928,00. Em relação 
ao sexo, todas são do sexo feminino. As participantes possuem em média 9,7 anos de tempo de 
formação profissional e atuam em média há 2,7 anos como Oficiais Enfermeiras. Todas as 
participantes possuem vínculo como oficial temporário e cumprem carga horária semanal média de 
42,28 h/semana. 85,72% das Oficiais não teve nenhum afastamento no último ano. Todas as 
participantes afirmaram que não estão satisfeitas com as escalas de serviço, porém 85,72% 
afirmaram estarem satisfeitas com o trabalho. A percepção das enfermeiras militares sobre o estresse 
ocupacional evidenciou que este cenário é constituído de estressores típicos da profissão, porém a 
satisfação em atuar na Instituição supera essas peculiaridades. 
 
Palavras-chave: Estresse Ocupacional. Enfermagem Militar. Adaptação Psicológica. 
 
ABSTRACT 
 
Occupational stress is a process in which stressor-responses act, with individual perceptions 
mediating between the work environment and the individual's responses. The military nursing work 
environment has peculiarities that can be perceived as stressors and trigger disease processes. The 
study aimed to identify and understand the occupational stressors perceived by military nurses. This is 
a qualitative approach research, carried out in a Brazilian Army Military Hospital, in Fortaleza-Ce. It 
consisted of seven nurses. Data collection took place in August 2019 through interviews using 
electronic recorders. Data were analyzed descriptively and Minayo's interpretation proposal was used 
to elaborate the analysis categories. The study was approved by the Research Ethics Committee of 
SESA-Ce (No. 3.511.288). From the meaning units of the participants' discourses, three categories of 
analysis were identified: 1. Perception of nurses about the repercussions of the work environment on 
daily life; 2. Perceived occupational stressors; 3. Coping with occupational stressors. The average age 
of the participants was 35 years old. The average family income was R $ 9,928.00. Regarding gender, 
all are female. The participants have an average of 9.7 years of professional training and have been 
working for 2.7 years on average as Official Nurses. All participants have a temporary officer and have 
an average weekly workload of 42.28 h / week. 85.72% of the Officers had no leave in the last year. 
All participants stated that they are not satisfied with the service scales, but 85.72% said they were 
satisfied with the work. The perception of military nurses about occupational stress evidenced that this 
scenario consists of typical stressors of the profession, but the satisfaction in working in the institution 
overcomes these peculiarities. 
 
Keywords: Occupational Stress. Military Nursing. Adaptation, Psychological. 

                                                
1  Capitão QCO Enfermeira da turma de 2011. Doutora em Enfermagem na Promoção da 
Saúde pela UFC em 2015. Mestre em Enfermagem na Promoção da Saúde pela UFC em 2010. 
Especialista em Enfermagem do Trabalho pela UECE em 2009. Especialista em Aplicações 
Complementares às Ciências Militares pela EsFCEx em 2011. 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................ 1 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................. 3 

2.1 ESTRESSE: CONCEITOS E DEFINIÇÕES ................................... 3 

2.2 ESTRESSE VERSUS TRABALHO ................................................ 4 

2.3 A ENFERMAGEM MILITAR E O LOCUS DE TRABALHO ........... 7 

2.4 OS ESTRESSORES OCUPACIONAIS E A ENFERMAGEM 

MILITAR .......................................................................................... 

 

11 

3 METODOLOGIA ............................................................................. 13 

4 RESULTADOS ................................................................................ 14 

4.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E RELACIONADOS AO 

TRABALHO .................................................................................... 

 

14 

4.2 CATEGORIA 1: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE AS 

REPERCUSSÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO NA VIDA 

COTIDIANA .................................................................................... 

 

 

17 

4.3 CATEGORIA 2: ESTRESSORES OCUPACIONAIS 

PERCEBIDOS ................................................................................. 

 

18 

4.4 CATEGORIA 3: ENFRENTAMENTO DOS ESTRESSORES 

OCUPACIONAIS ............................................................................ 

 

19 

5 DISCUSSÃO ................................................................................... 19 

6 CONCLUSÃO ................................................................................. 24 

 REFERÊNCIAS ............................................................................... 25 

 APÊNDICE A................................................................................... 30 

 APÊNDICE B................................................................................... 32 



1 

 

ESTRESSE OCUPACIONAL EM ENFERMEIROS MILITARES 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O termo estresse foi utilizado pela primeira vez, na área da saúde, em 1926 

por Hans Selye que o explicou como um desgaste geral do organismo, cuja reação 

psicológica com componentes emocionais, físicos, mentais e químicos a 

determinados estímulos estranhos levam à irritabilidade, amedrontamento, excitação 

ou confusão. Assim, o estresse foi definido como um conjunto de reações que 

ocorrem em um organismo quando este está submetido ao esforço de adaptação 

(PEREIRA et al., 2016). 

Os estímulos capazes de provocar a quebra da homeostase do organismo 

são chamados de eventos estressores e estes podem ser classificados como 

externos (relacionados às condições externas que afetam o indivíduo), e internos 

(determinados completamente pelo próprio indivíduo). Cada indivíduo possui um 

nível de tolerância diferente às situações estressantes e a suscetibilidade do 

indivíduo ao estresse varia de acordo com sua habilidade em lidar com o problema 

(PAIVA, GOMES E HELAL, 2015). 

No que diz respeito à relação entre estresse e trabalho, é possível constatar 

que o ser humano se depara hoje com um universo profissional que, comumente, 

faz exigências além da sua capacidade. Tal fato gera um constante estado de 

estresse entre os trabalhadores. Trata-se do estresse de caráter ocupacional. As 

doenças surgem quando a capacidade do indivíduo se esgota para, de forma 

saudável, responder ao trabalho (SALVADOR, SILVA E LISBOA, 2013). 

Algumas vezes o trabalho passa a mobilizar sentimentos negativos no 

trabalhador, podendo levá-lo ao sofrimento e a partir disso, desenvolver recursos 

para suportar e não adoecer devido às pressões psíquicas da atividade. A 

enfermagem é uma profissão estressante, geradora de agravos à saúde física e 

psíquica, que podem confluir para o adoecimento do profissional (PEREIRA et al., 

2015).  

Ao considerar o ambiente de trabalho da enfermagem militar, Patrician, Shang 

e Lake (2010) em estudo realizado com enfermeiras do Exército americano, 

afirmaram que os enfermeiros do Exército têm responsabilidades de manter não só 
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a sua competência clínica, mas também suas habilidades de soldado, como 

atividades com armas de fogo e aptidão física. Além disso, como oficiais do Exército 

devem avançar em liderança, habilidade e responsabilidade ao longo de suas 

carreiras.  

Da mesma forma, a atuação da Enfermagem no Exército Brasileiro (EB) 

também exige o desenvolvimento dos mesmos atributos mencionados no estudo 

americano, em que não obstante os profissionais também se deparam com alguns 

aspectos típicos não apenas do ambiente de trabalho militar, mas também da 

profissão de Enfermagem, tais como: estrutura hierárquica por vezes pouco flexível, 

dimensionamento insuficiente de pessoal, sobrecarga de tarefas e alto nível de 

exigência, os quais podem ser percebidos como estressores do ambiente de 

trabalho e desencadear processos de adoecimento. Tal evidência foi confirmada no 

estudo de Ignatti (2012), em que se verificou que 62,30% do estresse do pessoal de 

enfermagem era proveniente do próprio trabalho desenvolvido. 

No âmbito militar brasileiro são poucos os estudos que abordam esta 

temática. Após pesquisa nas bases de dados Scielo, Portal da Capes, PubMed, 

Cinahl, BVS e em repositórios do Exército Brasileiro foram encontrados os estudos 

de Tupinambá (2018) sobre estresse com militares atuantes em missões de paz e 

Santos (2018) com alunos de cursos de formação, não havendo nenhum estudo 

desenvolvido com estresse ocupacional e Enfermeiros Militares. 

Diante deste contexto, surgiram inquietações com relação à investigação da 

ocorrência de estresse ocupacional entre os enfermeiros militares e dos estressores 

presentes neste ambiente de trabalho, para que se possa atuar no sentido de 

minimizar os danos e impactos negativos a nível individual, social e organizacional. 

O estudo objetivou identificar e compreender os estressores ocupacionais 

percebidos por enfermeiros militares a fim de propor estratégias de enfrentamento 

para esta problemática. 

 

 

 

 

 

. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Estresse: conceitos e definições 

 

O estresse é uma resposta não específica do organismo diante de 

qualquer situação que ameace a homeostase do indivíduo, gerando a necessidade 

de mobilização para enfrentar o evento causador do desequilíbrio biopsicossocial, 

considerado um processo e com objetivo de adaptar o organismo a uma condição 

interna ou externa, que de alguma forma esteja alterando a percepção de bem-estar 

vivenciada pelo sujeito (SANTOS; ALVES JÚNIOR, 2007). 

Além dessa definição de estresse, que considera a adaptação, ou seja, o 

indivíduo na tentativa de adaptar-se na presença de uma situação estressante ou 

perturbadora há o entendimento de estresse em termos de análise comportamental. 

Este entendimento, segundo Banaco (2005) pode ser compreendido 

como uma mudança na relação do sujeito com o ambiente devido a alterações 

ambientais aversivas, o que implicará na necessidade de um novo repertório. Assim, 

se o indivíduo diante de uma alteração ambiental aversiva não apresentar respostas 

comportamentais adaptativas, pode-se considerar que isto incorrerá em um 

problema. 

Desse modo, o processo de estresse será desencadeado e desenvolvido 

de maneira diferente para cada indivíduo, uma vez que a análise de cada evento 

como aversivo ou não dependerá de como cada pessoa aprendeu a percebê-lo. Isso 

significa, também, que o processo de estresse está intimamente relacionado à 

história de vida de cada indivíduo, considerando os pensamentos, sentimentos, 

regras e autorregras que são aprendidas ao longo da vida. 

As respostas de adaptação ao estresse, conforme Lipp (2000) 

apresentam-se em fases, cujo processo em sua totalidade se denomina Síndrome 

de Adaptação Geral (SAG). Além das fases que o estresse se divide, para uma 

melhor compreensão deste processo, é importante conhecer que as fontes de 

estresse ou eventos estressores também apresentam uma classificação ou divisão, 

que pode variar de acordo com a abordagem de diferentes autores. 

Para Margis et al (2003), os estressores podem ser delineados em três 

categorias: macroestressores, microestressores e os estados de tensão crônica. Os 
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macroestressores são eventos específicos que ocorrem ao longo do curso da vida, 

podendo originar efeitos fisiológicos e psicológicos sob a forma de sintomas e 

desadaptação. Os microestressores referem-se às situações cotidianas que geram 

estresse a partir do acúmulo de diversos eventos de menor porte (engarrafamento, 

discussões conjugais, entre outros). Os estados de tensão crônica são as 

experiências agressoras vividas no decorrer dos anos e que podem causar 

patologias graves ao longo da vida (violência infantil, por exemplo).       

Outra classificação é a adotada por Sanzovo e Coelho (2007), a qual 

afirma que as fontes de estresse podem ser divididas em externas e internas. As 

fontes externas são aquelas que englobam eventos não dependentes diretamente 

do controle do indivíduo, isto é, mudanças inesperadas, problemas do cotidiano, 

acidentes ou doenças, por exemplo. Já as fontes internas estão diretamente 

relacionadas à pessoa e aos comportamentos privados, podendo constituir-se do 

padrão comportamental apresentado, nível de assertividade, vulnerabilidade, entre 

outros.  

 

2.2 Estresse versus Trabalho 

 

Seyle foi precursor das pesquisas sobre estresse, analisando as respostas 

fisiológicas apresentadas por animais quando expostos a situações adversas ou 

ameaçadoras. Nos últimos anos, pesquisadores têm se debruçado sobre a relação 

entre estresse e trabalho, utilizando o construto “estresse ocupacional” (BEZERRA, 

MYNAIO E CONSTATINO, 2013). 

Paschoal e Tamayo (2004) consideram o estresse ocupacional como um 

processo em que atuam estressores-respostas. Esse é um enfoque abrangente que 

enfatiza tanto os fatores organizacionais que contribuem para o problema, quanto 

suas respostas fisiológicas, psicológicas e comportamentais aos eventos avaliados 

como estressantes. Essa abordagem acentua o caráter relacional do conceito que 

envolve ambiente de trabalho e sujeito e atribui importância às percepções 

individuais como mediadoras entre o ambiente de trabalho e as respostas do 

individuo. 

Nesse sentido, estudiosos da temática abordam dois conceitos importantes e 

que denominam de “eustresse” e “distresse, ou estresse negativo”. Para Rossi, 
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Perrewe e Sauter (2012), o estresse provém de fatores advindos da carga de 

trabalho, relações interpessoais e condições de trabalho, mas a eles os indivíduos 

reagem de forma diferente. Alguns respondem com robustez, otimismo, 

autoconfiança, senso de coerência e capacidade de resiliência, ou seja, com 

“eustresse”. Outros respondem com raiva, rancor, frustração, excesso de fadiga, 

alienação no trabalho e queda de produtividade: é o “distresse ou estresse 

negativo”, para o qual contribui sobremaneira a forma de gestão. Essa distinção 

teórica, é fundamental, responde à questão de porque nem todo mundo adoece 

frente às adversidades e riscos vivenciados. 

De modo geral, há uma tendência em se considerar o estresse ocupacional 

como um processo estressores-respostas, já que este consiste no enfoque mais 

completo e engloba aquele baseado nos estressores e o baseado nas respostas 

Apesar das peculiaridades e de haver mais de um modelo para explicar o estresse 

ocupacional, tem se constatado um consenso entre os estudiosos da área de que as 

percepções dos indivíduos são mediadoras do impacto do ambiente de trabalho 

sobre o profissional; para algo na organização ser um estressor, ele precisa ser 

percebido como tal pelo empregado. Em relação aos estressores organizacionais, 

estes podem ser de natureza física (por exemplo, barulho, ventilação e iluminação 

do local de trabalho) ou psicossocial, sendo que os últimos têm despertado maiores 

interesses dos estudiosos dos aspectos organizacionais (PASCHOAL E TAMAYO, 

2004).  

Um dos modelos mais referenciados na literatura sobre o estresse 

ocupacional é o de Cooper, Dewe e O’Driscoll (2001). Os autores propõem seis 

principais categorias de estressores de natureza psicossocial: fatores associados à 

natureza do trabalho; papeis organizacionais; relacionamento interpessoal no 

trabalho; insegurança na carreira; conflito trabalho-família e características 

organizacionai organizacionais. 

Os fatores associados à natureza do trabalho dizem respeito a aspectos 

inerentes ao contexto das tarefas desempenhadas pelo trabalhador, dentre os quais 

merecem destaque a sobrecarga que elas representam para o indivíduo e o grau de 

controle que ele exerce sobre elas. A sobrecarga de tarefas associa-se à extensão 

em que o empregado convive com demandas que excedem sua capacidade de 

trabalho. O grau de controle no contexto do trabalho refere-se à autonomia ou 
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liberdade que o empregado tem sobre as suas próprias tarefas, no que diz respeito 

ao planejamento e à tomada de decisões sobre elas (COOPER, DEWE E 

O’DRISCOLL, 2001).  

No que se referem aos papéis organizacionais, Beehr, Bowling e Bennetti 

(2010) afirmam que estes se relacionam às expectativas e exigências sobre os 

comportamentos adequados a uma determinada função e podem ser subdivididos 

em ambiguidade de papeis, conflito de papeis e responsabilidade de papeis. A 

ambiguidade de papeis surge quando as pessoas não obtêm informações 

suficientes sobre as expectativas e exigências relativas às suas funções. O conflito 

de papeis vincula-se às incompatibilidades entre as expectativas inerentes às 

diferentes funções que os empregados devem desempenhar. A pressão da 

responsabilidade pode ser subdividida em responsabilidade por coisas e 

responsabilidade por pessoas. 

O relacionamento interpessoal no trabalho ou suporte social refere-se às 

interações positivas que os empregados mantêm com seus colegas e superiores, as 

quais se revertem em ajuda emocional e instrumental. Tal ajuda pode se constituir 

em grande fonte de apoio, sendo que a falta dessa ajuda costuma levar ao aumento 

da sensação de pressão que gera o estresse ocupacional (FERREIRA et al., 2015). 

As fontes de estresse inerentes à insegurança na carreira vinculam-se à 

instabilidade sobre a manutenção do posto de trabalho e à percepção de falta de 

oportunidades de promoção, que impedem o desenvolvimento da carreira do 

indivíduo na organização. Elas dizem respeito, portanto, às dificuldades de 

desenvolvimento profissional motivada, sobretudo pela falta de segurança na 

carreira (COOPER, DEWE E O’DRISCOLL, 2001). 

O conflito trabalho-família relaciona-se à incompatibilidade entre as 

exigências dos papeis intrínsecos ao trabalho e as exigências dos papeis a serem 

desempenhados na família, ou vice-versa, o que costuma gerar pressão para o 

indivíduo. As condições psicossociais vinculadas às características organizacionais 

diferem dos estressores anteriores, em função de se encontrarem em um nível 

macro de análise (organização), enquanto as outras fontes de estresse pertencem 

ao nível micro de análise. Tais características relacionam-se ao clima da 

organização, às políticas por ela adotadas e à sua cultura (COOPER, DEWE E 

O’DRISCOLL, 2001). 
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2.3 A Enfermagem Militar e o Locus De Trabalho 

 

Em diversos países, a necessidade de estruturar serviços de saúde no âmbito 

das forças armadas serviu de argumento para o aproveitamento de mulheres 

enfermeiras nesses espaços culturalmente masculinizados. Por oportuno, a 

incorporação oficial de enfermeiras em instituições militarizadas ocorreu 

principalmente em momentos de guerra, ocasiões reconhecidas como importantes 

vetores de profissionalização da Enfermagem. Esse movimento contribuiu para a 

demarcação das posições ocupadas pelas mulheres nos campos militar e social. De 

modo exemplar, tal situação ocorrera no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) (LOURENÇO et al., 2017). 

O Serviço de Saúde da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que atuou no 

contexto da Segunda Guerra Mundial contou com 166 médicos, 26 dentistas, 6 

farmacêuticos, 6 manipuladores de farmácia, 6 manipuladores de radiologia, 2 

protéticos, além de 67 enfermeiras, as quais formaram o primeiro corpo feminino de 

enfermagem do Exército Brasileiro. A inclusão de enfermeiras brasileiras na FEB foi 

realizada através da solicitação do comando do V Exército Americano ao Exército 

Brasileiro, sob a alegação de melhor atender aos soldados brasileiros feridos e 

doentes, que baixassem nos hospitais militares durante a guerra. Assim, as 

enfermeiras brasileiras estariam destinadas a cumprir o seu papel assistencial, já 

que, culturalmente, a função da Enfermagem era designada às mulheres 

(LOURENÇO et al., 2017). 

Uma vez concluída a seleção das voluntárias foi realizado o Curso de 

Emergência de Enfermeiras da Reserva do Exército (CEERE). Durante este curso, 

que tinha caráter obrigatório, as enfermeiras tiveram que passar por um intenso 

treinamento militar, onde se procurou nelas incutir, através de ações pedagógicas 

próprias, o habitus militar, através de instruções teóricas, práticas hospitalares, e de 

intenso treinamento físico. Dessa forma, o Exército Brasileiro pôde impor seu 

veredicto mediante um arsenal de métodos, uma rígida disciplina, de modo a 

orquestrar um habitus militar para suas enfermeiras. Após o CEERE, as enfermeiras 

foram classificadas e nomeadas "Enfermeiras da Reserva de 3ª Classe do Exército", 

categoria esta criada para a incorporação destas mulheres (LOURENÇO et al., 

2017). 
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A atuação das Enfermeiras Febianas na guerra foi marcada por inúmeros 

elogios dos chefes militares aos soldados febianos, dos quais se depreende que sua 

contribuição teve um significado positivo para o êxito da campanha do Brasil  na 

Segunda Guerra Mundial. No entanto, antes mesmo do seu retorno ao Brasil após o 

término da guerra, as enfermeiras também foram "desligadas" das fileiras do 

Exército Brasileiro sem qualquer explicação, sendo desmobilizadas pelo Governo 

Federal através do Exército, à semelhança de seus companheiros soldados da FEB. 

A apresentação das Enfermeiras da FEB, depois de terminada a guerra, ocorreu no 

âmbito da Diretoria de Saúde, na Capital Federal, não para fins de reincorporação, 

mas para que encerrassem oficialmente a participação e a missão a que tinham sido 

destinadas. (OLIVEIRA E SANTOS, 2007). 

A partir de sua exclusão do estado efetivo do Exército logo após o término do 

conflito em 1945, essas enfermeiras passaram a desenvolver algumas estratégias 

particulares para a reinclusão neste campo. Assim é que alguns discursos públicos 

foram reproduzidos por elas, no sentido de expressarem seus posicionamentos e 

ideias acerca da possibilidade de se ter mulheres enfermeiras incorporadas 

oficialmente ao Exército, a ponto de estarem em prontidão para o Serviço Militar 

Ativo (OLIVEIRA et al., 2017). 

No Brasil, o aproveitamento de mulheres em tempo de paz, para o exercício 

de funções técnicas (principalmente, de enfermagem) no campo militar, passou a ser 

alvo de alguns debates após a guerra, mas de modo restrito e discreto. Apesar dos 

contragostos e de um ou outro apoio verificados, o fato é que a figura da enfermeira 

militar construída em um regime ditatorial, o Estado Novo (1937-1945), fundou as 

bases para o discurso de defesa da necessidade em se ter uma reserva com 

quadros femininos de Enfermagem em prontidão nas Forças Armadas; em 

contrapartida, apesar de constituída em uma ditadura, a figura dessa profissional se 

faria instituída e legitimada somente em regime democrático (OLIVEIRA et al., 2017). 

Cabe destacar no processo de inserção da enfermagem no contexto militar, a 

participação da Major Elza Cansanção Medeiros, que, após a conclusão da Escola 

de Enfermeiras da Cruz Vermelha, apresentou-se como voluntária na Diretoria de 

Saúde do Exército e seguiu com o Destacamento Precursor de Saúde para o teatro 

de operações da Itália. A sua atuação na Segunda Guerra permitiu que fosse 

destacada a importância da área da enfermagem no Exército, a qual deu abertura 



9 

 

pra que surgisse o quadro de enfermeiros no Exército, culminando assim na criação 

do Quadro Complementar de Oficiais (MAGALHÃES, 2005).  

Em 1992, a Escola de Administração do Exército (Salvador - BA) matriculou a 

primeira turma de 49 mulheres, mediante a realização de concurso público. E, em 

1996, Maria Quitéria de Jesus, a Paladina de Independência, foi reconhecida, nas 

fileiras do Exército, como Patrono do Quadro Complementar de Oficiais do Exército 

Brasileiro. O Exército instituiu o Serviço Militar Feminino Voluntário para Médicas, 

Dentistas, Farmacêuticas, Veterinárias e Enfermeiras de nível superior (MFDV) em 

1996. Naquela oportunidade, incorporou a primeira turma de 290 mulheres 

voluntárias para prestarem o serviço militar na área de saúde. Essa incorporação 

ocorreu em todas as doze Regiões Militares do País (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2019). 

O processo de inclusão do Enfermeiro no meio militar é necessariamente 

decorrente de um diagnóstico das necessidades das Forças Armadas buscarem o 

Apoio Logístico e o Apoio de Saúde, através da análise do meio externo, 

identificando e estabelecendo a missão de preservar a integridade física e psíquica 

do militar. Todavia, os principais desafios ainda a serem vencidos para a 

implantação do serviço de enfermagem em algumas Organizações Militares são 

convencimento e pensamentos estratégicos que fundamentem as atividades de 

enfermagem e do enfermeiro à resposta organizacional frente a essa temática, 

através do acompanhamento e controle do processo de inclusão do enfermeiro em 

praticamente todas as Unidades Militares de Saúde (MAGALHÃES, 2005).  

Diante da trajetória histórica apontada acima, o Exército Brasileiro conta, 

atualmente, em suas diversas Organizações Militares de Saúde com um quadro de 

enfermeiros civis, enfermeiros militares temporários e de carreira, sendo estes 

últimos pertencentes ao Quadro Complementar de Oficiais (QCO), somando um 

número de 147 militares (REZENDE et al., 2017).  

As enfermeiras militares têm algumas diferenças importantes em relação às 

enfermeiras civis, entre as quais se destacam as responsabilidades em manter os 

atributos da área técnica, como também os atributos da área militar, tais como 

habilidades relacionadas à liderança, aptidão física e de tiro, entre outros. Além 

disso, as enfermeiras militares mudam mais frequentemente para cargos de maior 

responsabilidade dentro do mesmo Hospital como parte de uma estratégia de 
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aprimoramento da carreira. Os enfermeiros civis tendem a permanecer numa mesma 

localização geográfica, por não serem submetidos a processos de movimentação, e 

mais comumente permanecem em cargos de enfermeiros técnico-assistenciais 

(atividade fim da Enfermagem) ao longo da carreira. 

Pelo acima exposto, as enfermeiras militares e civis do Exército podem diferir 

na percepção de seus ambientes de trabalho. De acordo com Stone et al (2006) o 

ambiente e as demandas burocráticas da vida militar dificultam a flexibilidade e a 

estabilidade que caracterizam ambientes de trabalho mais saudáveis. Apesar 

dessas demandas, as oportunidades de progresso e benefícios ao longo da carreira 

para enfermeiros militares são maiores do que para enfermeiros civis. 

Ainda no que refere às demandas do ambiente de trabalho militar, um estudo 

dos anos 90, nos EUA, encontrou falta de autonomia nos ambientes de prática de 

Enfermagem do Exército (ANDERSON et al., 1996). Outro estudo comparou 

hospitais civis e militares e verificou que os enfermeiros dos hospitais militares 

estavam mais satisfeitos com a estrutura organizacional do Hospital, prática 

profissional, gestão e liderança do que os enfermeiros dos hospitais civis (YODER, 

1995).  

Foley et al (2002) comparou grupos de enfermeiros de hospitais gerais com 

hospitais do Exército americano e encontrou menores níveis de autonomia no 

ambiente de trabalho entre os enfermeiros dos hospitais militares. Além disso, 

melhores resultados para os pacientes foram associados a ambientes de trabalho 

mais positivos.  

Em termos de ambiente de trabalho, os enfermeiros militares podem constituir 

um grupo com alto risco para Síndrome de Burnout, que é uma condição persistente 

e resultante da exposição ao estresse ocupacional em níveis além da capacidade de 

enfretamento (MASLACH, SCHAUFELI E LEITER, 2001). Tal fato pode ser atribuído 

ao trabalho exigente da enfermagem militar, a filosofia militar, que envolve aspectos 

relativos à hierarquia e disciplina e as diferentes características entre enfermeiros 

militares e civis. Além disso, o Burnout pode ter um impacto maior em cenário militar, 

já que as instituições militares têm pouca flexibilidade para ajustes e alterações nas 

dinâmicas de serviço (PATRICIAN, SHANG E LAKE, 2010).  

Os estudos supracitados demonstram a importância da avaliação da prática 

de enfermagem no ambiente militar, pois a realidade dos enfermeiros militares do 
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Exército Brasileiro não se diferencia em sua maior parte das práticas 

desempenhadas nos hospitais militares de outras nações. 

Para Lancman et al (2006), é de grande relevância a compreensão dos 

processos que se desenvolvem “no e por meio do trabalho”, para que se possa 

pensar em intervenções em situações de trabalho para minimizar as diversas fontes 

geradoras de sofrimento e otimizar as fontes prazerosas do trabalho, a fim de se 

pensar na transformação das organizações. 

Seguindo essa mesma linha é possível promover um ambiente saudável de 

trabalho, a partir do instante em que se possa criar um espaço que possibilite 

contextos e vivências de modo a desenvolver no trabalhador alteridade e autonomia 

sobre o mundo do trabalho e sobre si mesmo (SILVA E SILVA, 2015).  

 

2.4 Os Estressores Ocupacionais e a Enfermagem Militar 

 

Estressores ocupacionais estão frequentemente ligados à organização do 

trabalho, tais como pressão para produtividade, condições desfavoráveis à 

segurança no trabalho, indisponibilidade de treinamento e orientação, relação 

abusiva entre supervisores e subordinados, falta de controle sobre a tarefa e ciclos 

trabalho-descanso. Estas circunstâncias impõem ao trabalhador uma alta demanda 

a ser enfrentada. Se o indivíduo apresentar um repertório deficitário de 

enfrentamento, será, então, desencadeado o estresse ocupacional. (MURTA E 

TRÓCCOLI, 2004). 

Algumas profissões e modelos de organização no trabalho acabam por expor 

mais o trabalhador a um determinado conjunto de estressores ocupacionais. A 

própria caracterização do trabalho, em algumas áreas da saúde, aponta para a 

presença de estressores ocupacionais relacionados à sobrecarga de trabalho, 

regime de turnos e segurança no trabalho (PASCHOAL E TAMAYO, 2004). A 

principal classe de estressores apontada como mais característica dos profissionais 

da saúde, é a classe de estressores relacionada ao relacionamento interpessoal no 

trabalho. Os trabalhadores da saúde acabam por ficarem expostos a estes 

estressores por terem que lidar com demandas complexas dos pacientes que 

atendem o que pode causar intenso desgaste emocional, redução da satisfação com 
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o trabalho e dificuldade para lidar com os pacientes de forma humanizada 

(MARTINS et al., 2014). 

A enfermagem é considerada a quarta profissão mais estressante no setor 

público. Isso ocorre devido algumas características da organização do trabalho e de 

fatores ligados ao relacionamento interpessoal presentes no seu cotidiano como: 

longas jornadas de trabalho, ritmo acelerado de trabalho, atitude repressora de 

certos superiores hierárquicos, fragmentação de tarefas e falta de autonomia. A 

enfermagem é uma profissão que sofre o impacto total, imediato e concentrado do 

estresse, uma vez que presta o cuidado constante de pessoas doentes, além de se 

deparar com situações imprevisíveis relacionadas ao estado de saúde de seus 

pacientes, que por vezes se tornam bastante angustiantes. Sendo assim, as 

características estressantes dos serviços de saúde associados às condições de 

trabalho da equipe de enfermagem, refletem na qualidade da assistência prestada 

ao usuário e no sofrimento psíquico dos profissionais (BEZERRA, 2012). 

Uma fonte de tensão especial para os profissionais de saúde consiste na 

possibilidade do seu próprio estresse poder gerar pressão e mal-estar naquele que é 

o centro da sua atenção: o doente. Adicionalmente, devem ainda ser referidos os 

perigos para a própria saúde do profissional, uma vez que algumas das patologias 

dos doentes são de natureza infecciosa, gerando desafios constantes e pressão ao 

exercício dessa profissão (GOMES, CRUZ E CABANELAS, 2009). 

No contexto do ambiente militar, os tipos e graus de estressores ocupacionais 

que levam ao esgotamento dos profissionais permanecem ambíguos, mas parecem 

estar mais relacionados com as características do ambiente de trabalho do que com 

fatores individuais. A falta de colaboração entre os profissionais de saúde, 

insatisfação no trabalho, falta de autonomia, acúmulo de tarefas, gestão ineficaz e a 

rotatividade de certas funções tem sido evidenciados como fatores de estresse no 

trabalho (HAYES et al., 2006). 

A reação dos indivíduos frente ao estresse depende da análise de cada um 

em relação aos estressores, o mesmo estressor pode causar respostas diversas em 

pessoas distintas. Seus valores, crenças e fatores de proteção contribuirão para o 

enfrentamento do estresse. Sendo assim, destaca-se a importância da reflexão e 

percepção dos enfermeiros sobre os estressores ocupacionais e sua saúde a fim de 

evitar o adoecimento psíquico e físico (BEZERRA, 2012). 
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3. METODOLOGIA 

 

Foi realizada pesquisa de abordagem qualitativa, a qual trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2008). O local de estudo foi o Hospital Geral de Fortaleza – Exército 

Brasileiro (HGeF), localizado na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, o qual 

possui 59 leitos e atende cerca de 26 mil usuários do sistema SAMED/FUSEX. A 

população foi constituída por enfermeiros militares, que constituem o serviço de 

Enfermagem do HGeF, sendo a amostra não-probabilística intencional constituída 

por 07 (sete) profissionais. Os critérios para inclusão no estudo foram: atuação como 

enfermeiro militar no local do estudo; tempo de serviço igual ou superior a um ano. 

Foram excluídos enfermeiros civis, bem como enfermeiros militares que estavam 

afastados (motivo de saúde ou emprego em missões externas). 

A coleta de dados ocorreu em ambiente reservado, durante o mês de agosto 

de 2019, por meio de entrevista com média de duração de 20 minutos e com o 

auxílio de gravador eletrônico. Foi utilizado um roteiro de entrevista adaptado do 

estudo de Martins et al (2014) com perguntas abertas e fechadas para obtenção de 

dados sociodemográficos e relacionados ao trabalho (APÊNDICE A). Para a 

compreensão e análise da repercussão e enfrentamento dos estressores 

ocupacionais pelos enfermeiros militares foram realizadas as seguintes perguntas: 

As situações vivenciadas no seu ambiente de trabalho exercem influência nas suas 

atividades de vida e no seu cotidiano? Se sim, de que forma? Como você tem 

lidado/enfrentado essas situações? 

Os dados sociodemográficos e relacionados ao trabalho foram apresentados 

em tabelas. Os dados relacionados à repercussão dos estressores foram divididos 

em categorias e analisados com base na proposta de interpretação qualitativa de 

Minayo (1994), a qual denomina sua proposta de método hermenêutico-dialético. 

Nesse método a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser 

compreendida. Essa compreensão tem como ponto de partida o interior da fala. 

Os seguintes passos apresentados por Minayo foram utilizados para análise 

das falas dos sujeitos: 1. Ordenação dos dados, onde se fez um mapeamento de 
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todos os dados obtidos no trabalho de campo, como releitura do material e 

organização dos relatos; em seguida, 2. Classificação dos dados, que é construída a 

partir de questionamentos que fazemos sobre eles com base em fundamentação 

teórica, no caso do estudo foi usado o referencial teórico de Betty Neuman 

(LEOPARDI, 1999), enfermeira que publicou em 1989 sua teoria sobre os sistemas 

de saúde, propondo que um sistema é composto de partes e subpartes organizadas 

num todo inter-relacionado e estável. Estabeleceu-se então, uma leitura exaustiva e 

repetida dos textos, para identificar o que era relevante e com isso elaborar as 

categorias específicas de análise, o terceiro e último passo consistiu na Análise final 

onde se buscou estabelecer articulações entre os dados e os referenciais teóricos 

da pesquisa. Para garantir o anonimato aos participantes do estudo, os mesmos 

foram identificados por números. 

. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de 

Saúde do Estado do Ceará-SESA/Ce sob o Parecer nº 3.511.288. Foi obtida a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelas participantes 

(APÊNDICE B). 

 

4. RESULTADOS 

 

Concluída a etapa de coleta de dados, realizaram-se as etapas seguintes que 

consistem na caracterização dos sujeitos do estudo com os dados 

sociodemográficos e relacionados ao trabalho, e em seguida a apresentação das 

categorias elaboradas, ilustrando com as falas dos participantes os aspectos que 

serão analisados de acordo com as fundamentações teóricas. 

 

4.1 Dados sociodemográficos e relacionados ao trabalho 

 

A média de idade das participantes foi de 35 anos. A renda familiar teve 

média de R$ 9.928,00. Em relação ao sexo, todas eram do sexo feminino. Quanto 

ao estado civil, a maioria era solteira (57,15%). A religião predominante foi a católica 

(71,5%). O nível de escolaridade apresentado pela maioria das participantes 

(85,72%) foi o de pós-graduação nível Mestrado. A maioria não possui filhos 
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(85,72%) e não são as únicas provedoras da família. Tais dados se encontram na 

tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização da amostra de acordo com as variáveis 

sociodemográficas. Fortaleza - CE. 2019. 

VARIÁVEIS N % 
IDADE (ANOS)   

30 – 35 ANOS 5 71,5 
 >35 ANOS  2 28,5 
TOTAL 7 100 
IDADE MÉDIA 35 

RENDA (R$) N % 
7.000 – 10.000 4 57,14 
10.000 – 13.000 2 28,57 
>13.000 1 14,28 
TOTAL               7                100 
RENDA MÉDIA 9.928,00 

SEXO N % 
MASCULINO 0 0 
FEMININO 7 100 
TOTAL 7 100 

ESTADO CIVIL N % 
CASADA 3 42.85 
SOLTEIRA 4 57,15 
TOTAL 7 100 

RELIGIÃO N % 
CATÓLICA 5 71,5 
OUTRAS 2 28,5 
TOTAL 7 100 

ESCOLARIDADE N % 
DOUTOR 0 0 
MESTRE 6 85,72 
ESPECIALISTA 1 14,28 
TOTAL 7 100 

FILHOS N % 
SIM 1 14,28 
NÃO 6 85,72 
TOTAL 7 100 

ÚNICO PROVEDOR FAMILIAR N % 
SIM 1 14,28 
NÃO 6 85,72 
TOTAL 7 100 

 

Em relação aos dados do trabalho, as participantes possuem em média 9,7 

anos de tempo de formação profissional e atuam em média há 2,7 anos como 

Oficiais Enfermeiras. Todas as participantes possuem vínculo como oficiais 

temporários e cumprem uma carga horária semanal média de 42,28 h/semana. No 

que se refere ao atual setor em que trabalham a maioria (42,86%) trabalha na 

Unidade de Clínica Médica e Cirúrgica. No concernente a existência de outros 
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vínculos empregatícios, 57,14% não possui outro vínculo. Entre estas a carga 

horária semanal média é de 63h/semana. Todas as participantes possuem turno de 

trabalho diurno. A média de horas de sono entre as participantes foi 6 horas por 

noite. 

Em relação aos afastamentos do trabalho, 85,72% das Oficiais não teve 

nenhum afastamento no último ano. Ao serem indagadas sobre a satisfação com o 

quantitativo de profissionais que concorrem às escalas de serviço da Enfermagem, 

todas as participantes afirmaram que não estão satisfeitas. Em contrapartida, ao 

serem questionadas sobre o nível de satisfação com o trabalho propriamente dito, 

85,72% afirmaram estarem satisfeitas. Tais dados se encontram na tabela 2. 

Tabela 2 – Caracterização da amostra de acordo com os dados relacionados ao 

trabalho. Fortaleza - CE. 2019. 

VARIÁVEIS N % 
TEMPO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (ANOS)   

06 – 10 ANOS 4 57,14 
>10 ANOS 3 42,85 
TOTAL 7 100 
TEMPO MÉDIO 9,7 

TEMPO DE ATUAÇÃO NO SETOR (ANOS) N % 
1 – 4 ANOS 4 57,14 
>4 ANOS 3 42,85 
TOTAL 7 100 
TEMPO MÉDIO 2,27 

CARGA HORÁRIA EB (HORAS/SEMANA) N % 
40 – 44 HORAS 7 100 
>44 HORAS 0 0 
TOTAL 7 100 
CARGA HORÁRIA MÉDIA EB 42,28 

CARGA HORÁRIA DUPLO VÍNCULO (HORAS/SEM) N % 
50 – 60 HORAS 2 28,5 
>60 HORAS 1 14,2 
TOTAL 3 42,7 
CARGA HORÁRIA MÉDIA DUPLO VÍNCULO 63 

HORAS DE SONO N % 
5 – 6 HORAS 6 85,71 
>6 HORAS 1 14,28 
TOTAL 7 100 
MÉDIA HORAS DE SONO 6 

VÍNCULO EB N % 
CARREIRA 0 0 
TEMPORÁRIO 7 100 
TOTAL 7 100 

SETOR DE ATUAÇÃO N % 
CLÍNICA MÉDICA 3 42,85 
UTI 1 14,28 
CENTRO CIRÚRGICO 1 14,28 
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EMERGÊNCIA 2 28,58 
TOTAL 7 100 

 
DUPLO VÍNCULO 

 
N 

 
% 

SIM 3 42,85 
NÃO 4 57,14 
TOTAL 7 100 

TURNO DE TRABALHO N % 
DIURNO 7 100 
NOTURNO 0 0 
TOTAL 7 100 

AFASTAMENTO N % 
SIM 1 14,28 
NÃO 6 85,72 
TOTAL 7 100 

SATISFAÇÃO COM ESCALAS N % 
SIM 0 0 
NÃO 7 100 
TOTAL 7 100 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO N % 
MUITO SATISFEITO 1 14,28 
SATISFEITO 6 85,72 
MUITO INSATISFEITO 0 0 
INSATISFEITO 0 0 
TOTAL 7 100 

 

Do conjunto de dados relativos à repercussão e enfrentamento dos 

estressores ocupacionais pelos enfermeiros militares foram identificadas e discutidas 

três categorias de análise, as quais foram elaboradas com base na leitura das 

unidades de significação contidas nas falas dos participantes, sendo apresentadas a 

seguir. 

 

4.2 Categoria 1: Percepção dos enfermeiros sobre as repercussões do 

ambiente de trabalho na vida cotidiana 

 

Ao serem questionadas sobre a repercussão no cotidiano das situações 

vivenciadas no ambiente de trabalho, observou-se que as participantes afirmaram 

haver a presença de repercussão do trabalho em suas atividades de vida e em sua 

grande maioria essa repercussão ocorre de forma negativa, como se pode observar 

nas falas a seguir. 

“Saio estressada do trabalho e acabo levando esse estresse para 

dentro de casa e isso repercute negativamente no meu ambiente familiar” 

(Participante 1). 
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“Repercute sim, por conta do estresse do dia a dia, pois saio da OM 

com muitas responsabilidades e isso gera preocupação” (Participante 2). 

“Procuro não levar problemas do trabalho para casa, mas tenho 

tantas missões a cumprir que mesmo sem querer isto acaba repercutindo 

em casa” (Participante 3). 

“Acho que o dia a dia do trabalho tem me causado ansiedade, e 

com o tempo esses níveis de ansiedade tem exercido influencia no meu 

corpo, em especial, em relação ao padrão de sono” (Participante 4). 

“Acaba influenciando na saúde mental devido aos estressores do 

ambiente militar, pois são muito diferentes do mundo civil, de onde eu vim” 

(Participante 5). 

No relato a seguir, diferente dos anteriores, verificamos a percepção da 

participante em relação a não influencia do ambiente de trabalho em seu cotidiano e 

a mesma atribui este fato a convivência e as relações interpessoais com as pessoas 

do ambiente de trabalho, como se pode observar na fala:  

“No momento não acho o meu ambiente de trabalho estressante, pois já 

passei por momentos muito ruins no Exército, e vejo que dependendo das 

pessoas com quem convivemos no ambiente de trabalho, estas podem 

tornar o trabalho melhor ou pior” (Participante 6). 

 

4.3 Categoria 2: Estressores ocupacionais percebidos 

 

A partir das falas das participantes a seguir, podem ser observados alguns 

estressores ocupacionais identificados pelas mesmas e que são fonte de 

preocupação, de ansiedade e de estresse. 

“No Exército são muitas responsabilidades administrativas a 

cumprir, além dos prazos serem curtos para desenvolver todas as 

atividades, pois como enfermeiras nós temos atividades assistenciais, que 

estão diretamente ligadas ao cuidado ao paciente, e também temos que 

cumprir as demandas administrativas” (Participante 2). 

”Aqui nós não ficamos em uma única função, temos que nos dividir 

entre várias atividades, e as diversas missões que recebemos são os 

principais estressores” (Participante 3). 

“Nós recebemos inúmeras cobranças no trabalho, e devemos dá 

uma resposta positiva e em tempo hábil a todas elas, isso gera muita 

preocupação e ansiedade” (Participante 4). 
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4.4 Categoria 3: Enfrentamento dos estressores ocupacionais 

 

Foram observados diferentes modos de enfrentamento utilizados pelas 

enfermeiras para lidar com os estressores vivenciados no ambiente de trabalho 

militar, havendo na maioria dos relatos a realização de atividades física, a ocorrência 

de momentos de lazer e a separação do ambiente ocupacional do ambiente externo 

como uma forma de minimizar a sobrecarga gerada pelo trabalho. É o se pode 

observar nas falas: 

“Tento não comentar em casa as situações do trabalho, procuro 

resolver tudo no trabalho” “Participante 1). 

“Tento separar o trabalho das atividades de casa para tentar ter 

mais qualidade de vida fora do trabalho, principalmente com a família. Tento 

não absorver os sofrimentos que os pacientes possuem, bem como as 

pressões do trabalho e do militarismo em si” (Participante 2). 

“Tento enfrentar procurando entender que nem tudo que acontece 

no trabalho está ao meu alcance para resolver. Tento me resguardar nos 

momentos de folga, procuro ter lazer e busco atividade física, pois alivia 

muito a ansiedade gerada pelo trabalho” (Participante 4). 

“Procuro ter um estilo de vida saudável, cuido da minha saúde e da 

mente para que meu corpo não sofra. Procuro socializar com amigos e 

família para dissipar o estresse do trabalho” (Participante 5). 

“Tento não levar as situações do trabalho para casa, tento resolver 

tudo no trabalho. Acho que a atividade física ameniza a sobrecarga do 

trabalho” (Participante 6). 

 

5. DISCUSSÃO 

 

A predominância do sexo feminino entre as participantes do estudo é referida 

também por outros estudos e reflete a própria característica da Enfermagem, a qual 

historicamente esteve associada à feminização do cuidado (PEREIRA et al, 2016). 

O fato da maioria das Oficiais serem solteiras e não possuírem filhos pode 

atuar como fator protetor para o estresse, pois a interação de atividades 

ocupacionais com o gerenciamento da rotina da mulher como esposa e mãe pode 

gerar estresse. Entretanto, alguns estudos demonstram que essas atividades podem 

funcionar também como suporte social, gerando um alívio para o estresse 
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(SILVEIRA, STUMM E KIRCHNER, 2009; CAVALHEIRO, MOURA JÚNIOR E 

LOPES, 2008). 

Percebeu-se o alto interesse das Oficiais por cursos complementares, já que 

todas são Pós-Graduadas no nível de Mestrado, tal fato reflete o estímulo das 

mesmas em procurar novos projetos aumentando sua autoestima e segurança no 

enfrentamento de estressores ocupacionais (MARCO et al, 2008). Com relação ao 

tempo de atuação, a maioria das Oficiais possui mais de 10 anos de formação. Tal 

dado é relevante, pois é sabido que os níveis de estresse e o tempo de atuação 

profissional são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o tempo de 

experiência, menores os fatores estressantes, o que no estudo em tela é um fator 

positivo, já que a maioria das participantes possui considerável tempo de 

experiência profissional (CAVALHEIRO, MOURA JÚNIOR E LOPES, 2008). 

As Oficiais participantes do estudo possuem vínculo como temporárias, o que 

pode atuar como uma fonte a mais de estresse para estas militares, pois o estudo de 

França et al (2012) mostrou a diferença encontrada quando se comparam os 

profissionais com situações mais estáveis na carreira e profissionais em situações 

contratuais mais instáveis (contratos temporários), a ocorrência de estresse é mais 

prevalente no último caso.  

A enfermagem como categoria profissional sempre foi marcada por 

profissionais que conciliavam mais de um vínculo empregatício (FELLI, 2012), mas, 

no presente estudo, a maioria das Oficiais Enfermeiras possuía apenas o Exército 

Brasileiro como vínculo empregatício.  

De acordo com Galindo et al (2012), embora o profissional não precise se 

deslocar até outro serviço, em geral, o fato de ter apenas um vínculo gera um 

aumento da carga horária de trabalho, o que poderá desencadear desgaste do 

profissional. Para as que referiram possuir outro vínculo a carga horária pode chegar 

até 70h semanais de trabalho, o que é um fator preocupante, pois há evidências de 

estudos em que a sobrecarga de horas de trabalho proporciona pouco tempo para o 

lazer e para a família e pode estar relacionada ao adoecimento e ao estresse 

(MININEL, BAPTISTA E FELLI, 2011). 

Em relação ao padrão de sono, a maioria das participantes referiu dormir 

menos de 8 horas por noite, o que pode atuar como um fator prejudicial ao trabalho, 
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pois segundo Muller e Guimarães (2007) o sono é fundamental para a consolidação da 

memória, da visão binocular, da conservação e restauração da energia.  

A maioria das Oficiais não apresentou índices de absenteísmo. Este achado 

pode estar associado ao fato da maioria das participantes não possuir duplo vínculo 

empregatício, pois de acordo com Mininel, Baptista e Felli, (2011) o fato de o 

profissional possuir múltiplos empregos, realidade que persiste na Enfermagem, 

pode intensificar o problema do absenteísmo. 

As Oficiais Enfermeiras foram unânimes em afirmar a insatisfação com o 

quantitativo de profissionais que concorrem às escalas de serviço da Enfermagem, 

apesar de apresentarem-se satisfeitas com o ambiente de trabalho. Tal achado 

corrobora com o estudo de Silveira, Stumm e Kirchner (2009) em que o déficit de 

pessoal foi identificado como fator negativo no contexto do trabalho, estando 

relacionado à sobrecarga de atividades, sendo responsável por sofrimento psíquico 

e estresse ocupacional.  

Ao analisar as repercussões do trabalho no cotidiano de vida das 

participantes do estudo percebeu-se pelas falas apresentadas na Categoria 1 que a 

rotina de trabalho traz repercussões negativas para a vida das mesmas, em especial 

para o ambiente familiar, seja pelo acúmulo de tarefas ou missões executadas no 

dia a dia do trabalho ou ainda pelas próprias peculiaridades da profissão militar.  

Tais dados corroboram com os encontrados no estudo de Pereira et al (2016) 

realizado com profissionais da enfermagem em que as situações citadas como 

estressoras pelos participantes estavam relacionadas com as condições de trabalho, 

seja pela sobrecarga de atividades ou pela própria organização do serviço, o que 

evidenciou a centralidade do trabalho na determinação do estresse sentido no 

ambiente laboral. 

O estresse ocupacional pode desencadear modificações físicas e emocionais. 

O problema agrava-se quando o indivíduo percebe as responsabilidades e poucas 

possibilidades de autonomia e controle (CHIODE E MARZIALE, 2006), o que no 

presente estudo requer atenção, uma vez que as participantes percebem a 

repercussão do estresse vivenciado no ambiente de trabalho, buscam evitar o 

impacto negativo em seus núcleos familiares, mas possuem pouca autonomia ou 

controle sobre a situação devido as características do ambiente militar. 
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A Teoria de Enfermagem de Betty Neuman refere que os estressores podem 

ser capazes de produzir efeitos positivos ou negativos, ou seja, as trocas com o 

ambiente podem gerar repercussões positivas ou negativas para ambas as partes 

(GEORGE, 2000). Nesse sentido o indivíduo interage com o meio ambiente 

ajustando-se por si mesmo, assim, os estressores podem também ser benéficos 

dependendo de sua natureza, grau e potencial individual de cada um transformar o 

estresse em mudança positiva, é o que pode ser observado na Categoria 1 na fala 

da participante 6 que afirmou não identificar, atualmente, o ambiente de trabalho 

como estressante, apesar deste já ter sido em outro momento, e atribui isto ao fato 

de manter boas relações interpessoais em seu cotidiano no trabalho.  

No que se refere às relações interpessoais, pode-se apreender pelo relato da 

participante que as relações de dominação, subordinação e poder que ainda 

permeiam o ambiente de trabalho militar dificultam as relações sociais na prática 

cotidiana, em virtude de ideias opostas e de negação ou repressão, o que acaba 

sendo fonte de estresse (SELL, PADILHA E PERES, 2014).  

Por meio da Categoria 2 pode-se perceber que os estressores identificados 

pelas participantes referem-se à sobrecarga e acúmulo de múltiplas tarefas e 

funções, tanto de assistência direta ao paciente quanto administrativas, além das 

cobranças e pressões sofridas por parte dos superiores no cotidiano do trabalho. 

Betty Neuman menciona que os estressores podem ter natureza intra, inter e 

extrapessoal de acordo com sua natureza. Os intrapessoais ocorrem dentro dos 

limites do sistema do indivíduo e se relacionam com o ambiente interno. Os 

interpessoais ocorrem fora dos limites do sistema do indivíduo, porém a uma 

distância pequena. Os extrapessoais ocorrem fora dos limites do sistema a uma 

distância maior (GEORGE, 2000). 

De acordo com a Teoria de Betty Neuman, os estressores identificados nos 

discursos das entrevistadas são de natureza interpessoal e extrapessoal. Os 

interpessoais são as relações interpessoais caracterizadas por pressões e alto nível 

de exigência para a execução das atividades. Os extrapessoais são o acúmulo de 

tarefas e a responsabilidade por múltiplas funções.  

Responder por mais de uma função é estressante e pode gerar desmotivação 

por sobrecarga de trabalho e por não conseguir cumprir todas as tarefas (SILVEIRA, 

STUMM E KIRCHNER, 2009).  
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As estratégias de enfrentamento identificadas na Categoria 3 e utilizadas 

pelas Oficiais Enfermeiras entrevistadas foram diversificadas, mas a maioria busca o 

lazer e a realização de atividade física como forma de aliviar o estresse. O 

enfrentamento do estresse exige do profissional o desenvolvimento de técnicas de 

enfrentamento, criando mecanismos de defesa e adaptação ao estresse, uma 

couraça defensiva e embotada de emoções e sentimentos para promover um 

distanciamento das pessoas e situações ansiogênicas (IGNATTI, 2012). 

O enfrentamento, também denominado coping, corresponde a todos os 

esforços cognitivos e comportamentais que são constantemente alteráveis, para o 

controle das demandas internas e externas, que excedem ou fadigam o recurso da 

pessoa. Assim, os modos de enfrentamento podem mudar ao longo do tempo, de 

acordo com as características do estressor e as exigências do contexto (PAIVA, 

GOMES E HELAL, 2015). 

De acordo com a Teoria de Betty Neuman, a saúde é descrita como dinâmica 

e o bem-estar é determinado pela identificação dos efeitos dos estressores 

invasores sobre os níveis de energia disponíveis no sistema. A estabilidade do 

indivíduo é representada pela linha normal de defesa, que é uma variação de 

respostas ao ambiente. Modifica-se ao longo do tempo como resultado do 

enfrentamento dos estressores. O indivíduo adoecerá quando for necessária mais 

energia do que a disponível, e manter-se-á com bem-estar quando dispuser de mais 

energia do que a necessária (GEORGE, 2000). 

As atividades de lazer constituem um mecanismo de liberação do estresse, 

sendo uma forma de sair da rotina e uma estratégia para tirar o foco do trabalho. As 

estratégias para enfrentar o estresse também podem ser classificadas como: estratégias 

de “evitamento”, as quais criam uma forma de aliviar o estresse por meio de 

mecanismos que conduzam à tentativa de esquecer os estressores, como, por exemplo, 

ir ao cinema, dormir, e estratégias de confronto indireto, utilizadas para atenuar o grau 

de tensão e não evitá-lo, a exemplo, as funções religiosas e práticas esportivas, como 

verificado entre as participantes do estudo (NASCIMENTO et al, 2007). 
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6. CONCLUSÃO 

 

A percepção das enfermeiras militares que atuam no Exército Brasileiro sobre 

o estresse ocupacional evidenciou que este cenário é constituído de estressores 

típicos da profissão e do “ser Enfermeiro” quanto do “ser militar”, porém a satisfação 

em atuar neste ambiente e na Instituição supera essas peculiaridades. 

A reação dos indivíduos frente ao estresse depende da análise de cada um, já 

que o mesmo estressor pode causar respostas diversas em pessoas distintas, como 

verificado no presente estudo. Seus valores, crenças e fatores de proteção 

contribuirão para o enfrentamento do estresse.  

Sendo assim, destaca-se a importância da reflexão dos enfermeiros sobre os 

estressores ocupacionais e sua saúde, a fim de evitar o adoecimento psíquico e 

físico. Essa identificação é um dos principais agentes de proteção para que sejam 

adotadas medidas de enfrentamento, tornando o cotidiano do profissional menos 

desgastante e mais produtivo.  

As instituições de saúde, de uma maneira geral, e em especial as militares, 

pelas particularidades que as permeiam, devem repensar a sua atuação na 

perspectiva da promoção de mudanças no ambiente de trabalho para a implantação 

de grupos de acompanhamento de seus membros e verbalização de dificuldades e 

reflexão das ocorrências, a fim de buscarem medidas para reduzirem o estresse.  

Destaca-se também a importância de ações de educação em saúde para a 

adoção de estratégias de enfrentamento individual pelos profissionais, para que 

aprendam a lidar com os estressores de maneira positiva prevenindo o adoecimento. 

A educação em saúde atua como importante instrumento para a abordagem de 

estratégias de enfrentamento contra o estresse ocupacional por meio da 

problematização do cotidiano dos enfermeiros. Assim, será possível a construção de 

uma reflexão e consciência crítica sobre as causas do adoecimento. 

Aponta-se como limitação do estudo o tamanho da amostra estudada, pois se 

acredita que amostras maiores, poderiam ampliar os achados das variáveis 

pesquisadas, bem como fornecer um panorama maior da problemática.  

Os trabalhadores de enfermagem militar precisam ser melhores estudados no 

contexto da pesquisa. Espera-se que os estressores evidenciados no estudo sirvam 

de base para o desenvolvimento de pesquisas futuras em que se busque 



25 

 

desenvolver estratégias com a finalidade de gerar ambientes de trabalho mais 

saudáveis para esses profissionais, com consequente melhora da integridade 

mental. 
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APÊNDICE A 
 

I. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  
 
1. Qual a sua idade? _____ (anos completos)    
2. Qual seu sexo? 2.1. (    ) Masculino 2.2 (    ) Feminino  
3. Qual seu estado civil? 3.1. (  ) Possuo companheiro/cônjuge  3.2. (  ) Não possuo 
companheiro/cônjuge 
4. Possui religião? 4.1. (   ) Não possuo   
4.2. (   ) Possuo. Qual? ______________________ 
5. Qual a sua escolaridade?  
5.1. (     ) Possuo ensino superior completo   
5.2. (     ) Possuo Pós-graduação. Nível: ____________________ 
6. Possui filhos?  6.1 (   ) Não    6.2. (    ) Sim. Quantos? __________________ 
7. Qual a sua renda familiar, em R$, (considerando todos que trabalham em sua 
residência)? _____________ 
8. Quantas pessoas moram em sua casa? _____________________ 
9. Você é o único provedor de renda da sua família? 8.1 (    ) Não   8.2. (    ) Sim 
 
II. DADOS RELACIONADOS AO TRABALHO 
 

10. Qual o seu nível de formação profissional? ________________________ 
11. Quanto tempo de formação profissional você possui? 
_______________________________________________________________ 
12. Há quanto tempo você trabalha na Instituição Exército Brasileiro? 
_______________________________________________________________ 
13. Que tipo de vínculo você possui com o Exército Brasileiro?  
13. 1 (  ) Enfermeiro Militar de Carreira 13.2. (    ) Enfermeiro Militar Temporário 
14. Há quanto tempo você trabalha no HGeF? 
_______________________________________________________________ 
15. Em que setor do HGeF você trabalha atualmente? 
_______________________________________________________________ 
16. Há quanto tempo você está trabalhando no atual setor? 
_______________________ 
17. Você possui outros vínculos empregatícios? 17.1. (    ) Não   17.2. (    ) Sim. 
Quais? 
_______________________________________________________________ 
18. Qual o seu turno de trabalho no HGeF? 18. 1 (    ) Diurno  18. 2. (    ) Noturno 
19. Qual a sua carga horária de trabalho semanal no HGeF? 
_______________________________________________________________ 
20. Caso possua outro vínculo empregatício, qual a sua carga horária total de 
trabalho semanal (considere todas as suas atividades de trabalho, inclusive as 
domésticas)? 
_______________________________________________________________ 
21. Quantas horas de sono em média você dorme por noite? 
_______________________________________________________________ 
22. Você pensa em mudar de profissão? 22.1 (    ) Não   22.2. (    ) Sim.  
23. Se sim no item anterior, com que frequência?  
23.1(  )  Frequentemente   23.2 (   ) Raramente     
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24. Você teve algum afastamento do trabalho no último ano?  
24.1( ) Não 24.2. ( ) Sim. Qual o motivo? 
______________________________________________________________ 
25. Você está satisfeito com o número de pessoas na sua escala de trabalho?  
25. 1 (   ) Não    25.2. (    ) Sim 
26. Como você se considera em relação à sua satisfação no ambiente de trabalho? 
26.1. (   ) Muito satisfeito  26.2 (   ) Satisfeito  26.3 (   ) Muito Insatisfeito 26.4 (   ) 
Insatisfeito 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, Pricilla Cândido Alves, Capitão, enfermeira, aluna do Curso de 

Especialização em Ciências Militares da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, do 

Exército Brsaileiro, sob a orientação do TC QCO Vet José Roberto Pinho de 

Andrade Lima, estou desenvolvendo um estudo que objetiva compreender e analisar 

a repercussão de estressores ocupacionais no cotidiano de enfermeiros militares. 

Convido o/a Senhor/Senhora a participar como voluntário, ou seja, sem 

pagamento financeiro, do estudo, uma vez que suas informações contribuirão para o 

alcance do objetivo mencionado e trará benefícios para melhor compreensão do 

ambiente de trabalho da Enfermagem dentro da Instituição Exército Brasileiro. 

Informo-lhe que a partir do seu consentimento através da assinatura deste 

termo que será disponibilizado em duas vias, teremos contato nesta Unidade de 

Saúde e realizaremos algumas perguntas sobre sua condição pessoal, social, 

econômica, além de outras relacionadas ao ambiente de trabalho em que o senhor/a 

senhora está inserido. 

A realização de tais questionamentos não incorrerá em riscos. No entanto, o 

senhor/a senhora terá o direito de não participar desta pesquisa, se assim o desejar, 

sem que qualquer prejuízo seja acometido. 

Garantimos-lhe o anonimato e sigilo quanto ao seu nome e às informações 

prestadas durante a entrevista. Não divulgaremos nomes, nem qualquer informação 

que possa identificá-la ou que esteja relacionada com sua intimidade. 

Asseguramos-lhe o acesso às informações sobre todos os procedimentos e 

benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que possam 

ocorrer.  

Mesmo tendo aceitado participar, se por qualquer motivo, durante o 

andamento da pesquisa, resolver desistir, terá total liberdade para retirar seu 

consentimento. 

Sua colaboração e participação são muito importantes. Estarei disponível 

para qualquer outro esclarecimento, nos endereços: Av Desembargador Moreira, 

1500, Aldeota. Fortaleza, Ceará. Agradecemos-lhe desde já por sua valorosa 

colaboração. 
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O abaixo-assinado, _____________________________, ___ anos, RG 

nº____________ declara que é de livre e espontânea vontade que está participando 

como voluntária da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer 

perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi 

explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar 

recebendo uma cópia assinada deste Termo.  

 

Fortaleza - Ce, ____/_____/_____ 

 

   

Nome do voluntário Data Assinatura 

   

Nome do pesquisador Data Assinatura 

   

Nome da Testemunha (se o 

voluntário não souber ler) 

Data Assinatura 

   

Nome do profissional que aplicou o 

TCLE 

Data Assinatura 
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