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RESUMO 

Trata-se de um estudo cujo objetivo foi descrever de que maneira o profissional 

de enfermagem do SAMU lida com seus sentimentos, frente a uma situação de 

impotência, no atendimento de ocorrência emergencial. Salvar vidas é muito 

gratificante, porém demanda um treinamento muito mais complexo do que é 

ensinado, sendo necessário responsabilidade e controle emocional. As vítimas 

não escolhem estar lá naquele momento, mas o enfermeiro deve socorre 

astutamente, e as vezes não obtendo bons resultados conforme a gravidade de 

cada caso, então sabendo disto como seus sentimentos podem atrapalhar sua 

profissão. Presenciar e prestar socorro a acidentes certamente causa estresse 

extremo, por isso todo e qualquer socorrista deve manter a calma e controlar tal 

situação, pois qualquer erro pode ocasionar tardiamente um estresse pós-

traumático, depressão, impotência e sequestro emocional relevantes (AZZO, 

2015). Utilizou-se a abordagem qualitativa e método descritivo segundo os 

pressupostos de Ludke e André (2008), o qual define o método como sendo 

fundamental para que haja uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

onde o principal instrumento é o pesquisador, prevê ainda o contato direto do 

pesquisador com a situação estudada. A coleta dos dados deu-se na unidade de 

base do SAMU de Anápolis, por meio de entrevistas com perguntas norteadoras 

respondidas por 07 enfermeiros. Os resultados e discussão derivaram em 4 
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categorias que retratam: os sentimentos vivenciados na prática assistencial do 

serviço de socorro, a forma como lida com as situações vivenciadas na prática 

profissional, falta de apoio psicológico no ambiente de trabalho e a relevância do 

apoio psicológico. Conclui se que existe a importância da assistência psicológica 

aos enfermeiros assistenciais em urgência e emergência em virtude da 

decadência emocional resultante de estresse ocupacional. 

 

Palavras-chave: emergência, estresse, impotência. 

 

ABSTRACT 
 
 It is a study whose objective was to describe how the SAMU nursing professional 

deals with their feelings, faced with a situation of impotence, in attending to an 

emergency occurrence. Saving lives is very rewarding, but requires much more 

complex training than is taught, and emotional accountability and responsibility 

are needed. The victims do not choose to be there at that moment, but the nurse 

must succor succinctly, and sometimes not getting good results according to the 

severity of each case, so knowing how their feelings may disrupt their profession. 

Being aware of and assisting with accidents certainly causes extreme stress, so 

every rescuer should stay calm and control this situation, since any mistake can 

cause late post-traumatic stress, depression, impotence and emotional 

sequestration (AZZO, 2015). We used the qualitative approach and the 

descriptive method according to the assumptions of Ludke and André (2008), 

which defines the method as being fundamental for a dynamic relationship 

between the real world and the subject, where the main instrument is the 

researcher foresees the direct contact of the researcher with the studied situation. 

Data collection was done at the SAMU base unit of Anápolis, through interviews 

with guiding questions answered by 07 nurses. The results and discussion were 

derived in 04 categories that portray: the feelings experienced in the assistance 

practice of the emergency service, the way it deals with the situations 

experienced in the professional practice, lack of psychological support in the work 

environment and the relevance of the psychological support. It is concluded that 

there is the importance of psychological assistance to nursing assistants in 
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emergency and emergency due to the emotional decay resulting from 

occupational stress. 

 

Key words: emergency, stress, impotence. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é um serviço de 

atendimento médico brasileiro, utilizado em casos de emergência. Inicialmente 

idealizado na França, em 1986 como Service d'Aide Médicale d’Urgence, que 

faz uso da mesma sigla (SAMU), e é considerado por especialistas do ramo 

como o melhor do mundo. O primeiro SAMU implantado no Brasil foi em 

Campinas-SP, através do médico coordenador José Roberto Hansen no ano de 

2005 (DATA SUS, 2017). 

Segundo o Data SUS, departamento informatizado do SUS, em 2003, o 

Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Urgência e Emergência com 

o intuito de estruturar e organizar a rede de urgência e emergência no país. 

Desde a publicação da portaria que instituiu essa política, o objetivo foi o de 

integrar a atenção às urgências. Hoje a atenção primária é constituída pelas 

unidades básicas de saúde e Equipes de Saúde da Família, enquanto o nível 

intermediário de atenção fica a encargo do SAMU 192, das Unidades de Pronto 

Atendimento UPA 24H, e o atendimento de média e alta complexidade são 

destinados aos hospitais. 

O SAMU, é um serviço administrado pela Prefeitura, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde, e tem parceria com o Ministério da Saúde. O 

serviço pode ser acionado pelo telefone 192 e atende a três objetivos: 

atendimento para casos clínicos, a regulação do sistema de vagas de urgência 

e emergência em hospitais secundários e terciários por uma central 24h e 

educação em urgência e emergência (DATA SUS,2017). 

De acordo com o portal de informações integralizadas da cidade de 

Anápolis, o Samu (192) - Regional Anápolis/Região Pirineus, é um serviço de 

saúde que faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências que tem 
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o papel de ajuda na organização do atendimento na rede pública, com prestação 

de socorro à população.   

A proposta do serviço, é a redução do número de óbitos, o tempo de 

internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce. 

O SAMU funciona em tempo integral com equipes de profissionais de saúde, são 

eles: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais motoristas 

socorristas, que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, urgência 

pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica, transferência inter-hospitalares e de 

saúde mental. 

A assistência de enfermagem, destinada ás situações de emergência 

configura-se como serviço de política, comunicação, interação e cuidados 

específicos, pautados por embasamento científico preconizados, e possui 

também como objetivo coletivo recuperar ou diminuir agravos da saúde do 

indivíduo. Portanto, o trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem no 

SAMU é uma prática árdua e de responsabilidade pessoal por lidar diretamente 

com a vida do outro (RODRIGO, 2017). 

Segundo o mesmo autor, o enfermeiro é participante ativo da equipe do 

SAMU e assume especificamente, junto com a equipe de uma USA (unidade de 

suporte avançado) a responsabilidade pela assistência prestada às vítimas 

graves sob risco de morrer. Responsável, também, da previsão de necessidades 

da vítima, define as prioridades, inicia intervenções necessárias com o intuito de 

estabilizar a vítima, reavaliando a cada minuto durante o transporte para o 

tratamento definitivo. 

Ser enfermeiro emergencista é uma escolha pensada, onde o 

profissional se doa de forma inteiramente profissional, pois são inúmeras as 

situações de estresse emocional e psicológico em que se submetem não 

podendo envolver se emocionalmente em nenhuma situação para que não 

comprometa a prestação do serviço eficazmente. Por um período o enfermeiro 

se acostuma com as situações traumáticas vivenciadas aos olhos, pois nem 

sempre o desfecho de uma ocorrência tem um final feliz, mas com o decorrer de 

longas jornadas de trabalho submetendo-se a situações de impotência 
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profissional, o estresse emocional e danos psicológicos são inevitáveis (SILVA, 

2014). 

Afirma o mesmo autor que, a qualidade de vida no trabalho tanto dentro 

como fora do ambiente laboral é de extrema importância para a sanidade mental, 

emocional, psicológica e física do profissional emergencista. Expor a qualidade 

de vida do enfermeiro e suas relações no trabalho, faz refletir sobre a importância 

que este profissional representa, a preocupação psicológica é um achado de 

relevância para estudo e merece maior atenção, pois o profissional enfermeiro 

emergencista se expõe a riscos eminentes, situações estressantes de trauma 

físico alheio de grande impacto e situações de sentimento de impotência 

profissional que agride sua moral, podendo desencadear um quadro depressivo 

e regressão familiar do mesmo. 

O objetivo dessa pesquisa foi descrever de que maneira o profissional 

de enfermagem do SAMU lida com seus sentimentos, frente a uma situação de 

impotência, no atendimento de ocorrência emergencial. Diante do exposto 

indaga se: de que maneira o profissional de Enfermagem lida com seus 

sentimentos de impotência diante de uma situação emergencial? 

O presente estudo tornou se relevante em razão das consequências 

resultantes aos danos psicológicos e emocionais sofridos pelos enfermeiros, ao 

longo de anos de jornadas de trabalho árduo e sobre pressão, vivenciados em 

situações de estresse e de impotência profissional, colabora ainda para novos 

estudos e publicações nesta área, possibilitando assim a formulação de 

estratégias que melhorem a qualidade de vida do funcionário no ambiente de 

trabalho.  

 

2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Entende-se que para cada pesquisa existe um método que melhor se 

adéqua para trilhar e chegar aos resultados.  Devido ás peculiaridades e 

subjetividades que envolvem a pesquisa este estudo foi baseado no ponto de 

vista descritivo de abordagem qualitativa. 

Ludke e André (2008), ressalta que a pesquisa qualitativa é de âmbito 

natural com sua fonte direta de dados, onde o principal instrumento é o 
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pesquisador, prevê ainda o contato direto do pesquisador com a situação 

estudada. A pesquisa qualitativa envolve o trabalho intensivo de campo, 

devendo ocorrer naturalmente sem que haja qualquer tipo de alteração pelo 

pesquisador. 

Segundo as mesmas autoras, esse método tem como vantagem o 

registro de todas as expressões orais, deixando o pesquisador livre para prestar 

toda sua atenção ao entrevistado. E ainda, o pesquisador recorrer aos 

conhecimentos e experiências pessoais do indivíduo pesquisado para 

compreensão e interpretação da situação estudada. 

Estuda pesquisa seguiu criteriosamente às recomendações da 

Resolução Nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que incorpora, sob 

a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, 

autonomia; não maleficência; beneficência; justiça e equidade, dentre outros, e 

visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da 

pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Atendendo a tal resolução, o   

estudo não beneficiou financeiramente nenhum informante. Os dados coletados 

foram transcritos seguindo a fidedignidade dos relatos individuais, a 

confidencialidade e o sigilo necessários à pesquisa, bem como a garantia do 

anonimato dos informantes, que tiveram seus nomes ocultos. Os participantes 

tiveram liberdade de desistir da pesquisa a qualquer momento, sem prejuízos 

morais.  

A pesquisa foi realizada na unidade do SAMU de Anápolis – GO. A 

entrevista foi realizada após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), no local onde trabalham, de acordo com sua 

disponibilidade, garantindo sigilo e anonimato em relação ao participante. Foi 

realizado por meio da gravação direta em celular Samsung,a coleta foi realizada 

no SAMU, localizada na Av. Juscelino Kubitschek- Anápolis GO, cujo principal 

objetivo é o registro de todas as expressões orais do participante, deixando o 

entrevistador livre para prestar todo sua atenção ao entrevistado, depois foi feita 

sua transcrição para o papel comparando esse material com a gravação para se 

estabelecer prioridades da pesquisa. A entrevista foi norteada da seguinte 

pergunta de partida: Como você se sente em trabalhar neste serviço de socorro? 
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Os participantes desse estudo foram Enfermeiros socorristas do SAMU, 

que vivenciam situações traumáticas a mais de três anos de serviços prestados 

na mesma unidade. As entrevistas foram feitas no próprio ambiente em que 

trabalham. Os participantes foram escolhidos por critério de inclusão, 

obedecendo as seguintes etapas: divulgação da pesquisa; convite para 

pesquisa; abordagem aos escolhidos para a pesquisa. E atenderam aos 

seguintes critérios: 

➢ Fatores de inclusão, os profissionais que: 

• Profissionais que exercem a profissão igual ou maior que 3 anos;  

• Ambos os sexos; 

• Trabalhar no SAMU de Anápolis; 

• Aceitarem voluntariamente participar da pesquisa após o devido 

esclarecimento quanto aos seus objetivos, assinando o Termo de 

Consentimento Live e Esclarecido (TCLE). 

Os profissionais foram inclusos independentemente da sua etnia, classe 

social, religião, opção sexual.   

➢ Fatores de exclusão, os profissionais que: 

• Participantes que não aceitem participar da pesquisa; 

• Que tenha menos de 3 anos trabalhando na profissão;  

• Que não trabalhe no SAMU de Anápolis. 

A coleta de dados ocorreu no mês de outubro de 2018, após a realização 

das entrevistas com os participantes, as mesmas foram transcritas na íntegra, 

realizado leitura exaustiva e categorização dos dados. Durante a construção do 

texto final os nomes dos participantes não foram revelados, mas usada a letra 

“E” seguida de um número para distingui-los.  

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO  

O SAMU foi criado com o objetivo de estabilizar as condições vitais, 

reduzir o risco de morbimortalidade e realizar o transporte ao hospital de 

referência. Há no serviço a disponibilidade de Unidades de Suporte Básico de 

Vida as (USB) que atendem pacientes com risco de morte desconhecidos, por 
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meio de medidas conservadoras não invasivas; e a Unidade de Suporte 

Avançado de Vida as (USA) que oferece apoio a pacientes em risco de morte, 

por intervenção de profissionais médicos através de medidas invasivas ou não-

invasivas (BERNARDES, 2014). 

Um serviço de atendimento pré-hospitalar como o SAMU envolve todas 

as ações que ocorrem antes da chegada do paciente ao ambiente hospitalar e 

pode influir positivamente nas taxas de morbidade e mortalidade por trauma ou 

violências. Nesse contexto, uma assistência qualificada na cena do acidente, o 

transporte e a chegada precoce ao hospital, é fundamental para que a taxa de 

sobrevida seja positiva. Em um processo de atendimento do SAMU, o enfermeiro 

é participante ativo ímpar da equipe, onde desenvolve importante papel de 

atendimento assistencial com qualidade, prevenindo complicações, avaliando 

riscos potenciais e conduzindo o atendimento de forma segura e eficaz 

(RODRIGO, 2017). 

De acordo com o mesmo autor, o atendimento pré-hospitalar (APH) 

envolve todas as ações que ocorrem antes da chegada do cliente ao ambiente 

hospitalar e pode influenciar positivamente nas taxas de mortalidade por trauma 

ou violências. Com isso, uma assistência qualificada na cena do acidente, o 

transporte, a chegada precoce ao hospital torna-se fundamental para que a taxa 

de sobrevida aumente. 

Salvar vidas é muito gratificante, porém demanda um treinamento muito 

mais complexo do que é ensinado, sendo necessário responsabilidade e controle 

emocional. As vítimas não escolhem estar lá naquele momento, mas o 

enfermeiro deve socorrer astutamente, e as vezes não obtendo bons resultados 

conforme a gravidade de cada caso, então sabendo disto como seus 

sentimentos podem atrapalhar sua profissão. Presenciar e prestar socorro a 

acidentes certamente causa estresse extremo, por isso todo e qualquer 

socorrista deve manter a calma e controlar tal situação, pois qualquer erro pode 

ocasionar tardiamente um estresse pós-traumático, depressão, impotência e 

sequestro emocional relevantes (AZZO, 2015). 
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De acordo com o mesmo autor, todos esses sentimentos descritos 

quando ocorrem, desencadeiam inicialmente ansiedade, instabilidade emocional 

e quando não são controlados a tempo podem levar a um aumento da pressão 

arterial e problemas cardiovasculares. Sendo assim, medidas são necessária 

para evitar esses problemas. Algo muito importante que devesse fazer é evitar 

administrar no momento algumas medicações bem conhecidas nas urgências, a 

adrenalina, também conhecida como epinefrina é um hormônio 

neurotransmissor que prepara o corpo para uma situação de luta ou fuga diante 

do perigo, seja ele real ou imaginário. É aquele momento em que os instintos 

tomam conta. Quando o profissional se encontra diante de uma situação 

complicada ou sob estresse como um socorro de alta performance, o coração 

acelera, causando um efeito conhecido como “Efeito de Bohr”. 

De acordo com o mesmo autor algumas medidas podem ser tomadas ao 

decorrer dos atendimentos emergenciais, a fim de prevenir sequelas emocionais 

e psicológicas ,e para contornar essa situação é indispensável: manter a calma, 

respirar fundo para que esta ligação com o cérebro não seja alterada e esses 

poucos segundos serão suficientes para não ocasionar o aumento drástico da 

adrenalina .Estas medidas são altamente precisas e resultam em um 

atendimento em que o profissional consegue analisar a cena  de maneira técnica 

e eficiente. 

 O enfermeiro emergencista deve atentar-se aos sinais de alerta de um 

possível acometimento de estresse emocional e comprometimento da saúde 

mental, ocasionados pelos sentimento de impotência em que são vivenciados ao 

longo de suas jornadas de plantões emergenciais, podendo desencadear: humor 

deprimido na maior parte do dia, diminuição do interesse e prazer nas atividades, 

perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta, insônia ou excesso de 

sono, agitação, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimento de 

inutilidade, culpa, dificuldade de concentração e pensamentos de morte 

(BERNARDES, 2014). 

Mas diante disso, poucas são as preocupações das equipes 

multiprofissionais com o fator de estresse do enfermeiro, a procura de um 

profissional especialista é de suma relevância, pois, esses sintomas não são os 
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problemas, eles são apenas um alerta, de que algo está errado e antes de 

elimina-lo é necessário compreender o que cada sintoma significa, para entender 

algo que não percebemos e a forma como está ocorrendo as alterações e 

modificações (AZZO, 2015). 

 Afirma ainda que, podemos nos sentir culpados por eventos que não estão 

sob o nosso controle. Uma intercorrência a qual não conseguimos chegar a 

tempo, o desgaste físico, entre outros. Como enfermeiros de alta qualidade 

técnica, não se deve superestimar as coisas que poderiam ter feito para 

mudarmos os resultados. Em outras palavras, não devemos criar a ilusão de que 

seria possível ter feito algo diferente e de melhor resposta, quando esse não é o 

caso. Este sentimento de impotência são intensos e extremos e podem levar o 

profissional a perder o controle de sua própria vida. 

 

4. RESULTADOS 

No presente estudo, foram entrevistados 07 (sete) sujeitos que atenderam 

aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresenta-se um 

panorama geral do perfil destes. O quadro 1 representa as especificações a 

respeito dos entrevistados da pesquisa. 

 

Quadro 1. Apresentação dos sujeitos participantes da pesquisa.   

 

 
 

ENTREVISTADO 

 
 

SEXO 

HISTÓRIA 
PREGRESSA DE 

VIVÊNCIA 
TRAUMÁTICA 

NA PROFISSÃO 

   

E1 Masculino Sim 

E2 Masculino Sim 

E3 Feminino Não 

E4 Feminino Sim 
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E5 Feminino Sim 

E6 Feminino Sim 

E7 Masculino Sim 

                   Fonte: as autoras (2018) 
 

5. DISCUSSÃO 

Através dos dados obtidos específicos e fiéis da fundamentação teórica, 

deu-se a interpretação e propostas aos objetivos do trabalho, sendo elaboradas 

4 categorias, relacionadas ao tema proposto, onde se constam os relatos dos 

entrevistados a respeito da vivência de situações traumáticas e a forma como 

lidam com seus sentimentos, conforme a seguir: 

5.1- Sentimentos Vivenciados na Prática Assistencial do Serviço de Socorro 

Abordar este tema é de extrema importância, tendo em vista que, os 

profissionais de enfermagem enfrentam circunstâncias diversas, precursoras de 

estresse diário, visto que estão em contato direto e ininterrupto com a dor, o 

sofrimento, a impotência, a angústia, o medo, a desesperança, a perda e a 

morte, de outrem podendo trazer graves consequências físicas e emocionais. 

Tais profissionais, muitas vezes, passam por privação de sono em função 

de extensas e múltiplas jornadas de trabalho, trabalham sob pressão e com um 

déficit de trabalhadores de enfermagem no serviço apontando para um efeito 

nocivo a própria saúde. 

Questionados sobre os sentimentos vivenciados na prática assistencial da 

prestação de socorro os entrevistados responderam o seguinte: 

 

“Bom, assim, é um serviço muito gratificante, mas ao mesmo tempo é 
um serviço que te causa muitas frustrações “(E. 1). 
 
“Sempre que for alguém da família, sempre que for criança e jovem 
causa maior comoção” (E. 2). 

 
“Depende muito do momento, eu fico bem ruim quando é criança 
mesmo é bem pesado, fica um clima ruim depois, mas logo a gente 
acostuma” (E. 6). 
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Segundo Salomé (2010), a enfermagem presta assistência em 

setores considerados desgastantes, tanto pela carga de trabalho, como pelas 

especificidades das tarefas. E ao longo de árduos dias de plantões de 

assistência integralizada, o enfermeiro entra em estágio considerável de 

estresse, mas ao mesmo tempo em que a assistência se torna relevantemente 

positiva o sentimento e a sensação de cansado físico é recompensado pelo 

sentimento de gratidão do cuidar. 

 
5.1.1. Sentimento de Impotência no Diagnostico de Morte 
 

Um dos estudos mais relevantes sobre as reações dos profissionais de 

enfermagem diante a morte, a autora descreve que uma das grandes 

dificuldades dos profissionais de enfermagem que prestam atendimento a 

pacientes fora de possibilidade terapêutica é não reconhecer o próprio limite a 

própria finitude acerca dos sentimentos e resiliência. Os mesmos   cercam-se de 

mecanismos de defesa para negar um acontecimento natural e inevitável da 

vida, que é a morte (MARTINS,1999). 

Acerca deste assunto os entrevistados relataram que: 

 
“A gente lida com morte o tempo inteiro, daí quando você se depara 
com uma situação que não tem muito o que fazer, você se sente 
impotente” (E.1) 

 
“ Há foi ruim demais, me senti frustrada, o ser humano na maioria das 
vezes não aceita a morte né” (E.2) 

 
          “Óbito é meio ruim sabe, a gente fica meio pra baixo” (E.5) 

 
“ Me sinto impotente mesmo, é muito ruim fazer de tudo por aquele 
indivíduo e ele não resistir, mas uma cada pessoa tem sua hora” (E.6) 

 
 “Uai, óbito é bem ruim, tem quase todo dia, mas quando é criança ou 
jovem fico querendo chorar me ponho no lugar do pai e da mãe, é bem 
ruim, mas a gente tem que ser forte né, a gente toma fôlego e vida que 
segue” (E.7) 
 

A maioria dos serviços assistenciais  de socorro tem a escala semanal de 

trabalho divididas em 12h ou 24 h por plantão, o fato dos enfermeiros socorristas 

e emergencista lidarem com a morte diariamente é no entanto extremamente 

angustiante, e as por vezes utilizam-se de mecanismos de fuga e defesa como 

a negação, a racionalização, e a fé, para conviverem com as perdas sofridas no 
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dia a dia, e isto faz com que os profissionais de enfermagem percam a 

sensibilidade de discernimento próprio e deixem de perceber suas limitações, 

isto pode somatizar o comprometimento da qualidade do trabalho (MARTINS, 

1999). 

 

5.1.2. Sentimentos Diversos no Atendimento de Crianças 
 
 

Sobre os diversos sentimentos gerados pelos enfermeiros durante 

atendimento a crianças de modo geral, relataram que: 

 

‘‘Chega a ser frustrante, principalmente quando é um caso de 
criancinha ou coisa assim, por que criança choca mais né, a 
gente”(E.1) 
 
“Sempre que for alguém da família, sempre que for criança ou jovem, 
causa mais comoção” (E.2) 
 
“Até agora não passei por nenhuma situação de estresse psicológico 
assim com morte não mas acho que se acontecer vou me virar bem, a 
não ser que tenha criança no meio aí vai ser complicado” (E.3) 
 
“Depende muito, eu fico bem ruim quando é criança, e jovem, criança 
mesmo é bem complicado pesado, fica um clima meio ruim depois, 
mas logo a gente acostuma, temos que ser forte” (E.6) 
 

Os relatos dos enfermeiros E.1, E.2.E.3 e E.6, demonstram a constante 

preocupação em prestar assistência a crianças visando a vítima como um ser 

indefeso e frágil, a empatia pelas pessoas e pela causa da ocorrência de certa 

forma desestabiliza o enfermeiro emocionalmente, o sentimento de frustração se 

confunde com compaixão, mas a assistência de qualidade e boa vontade de um 

prognóstico positivo   é plenamente notado através dos diversos sentimentos 

adquiridos no atendimento infantil. 

Segundo Romanzini (2010), as experiências vivenciadas pelos 

enfermeiros de APH (Atendimento pré-hospitalar) negativas, embora muitas das 

vezes possam desestabilizar as equipes do plantão, servem de base para 

compreender a realidade de algumas populações locais e os motivam ao 

trabalho de conscientização e educação dos indivíduos leigos, na prevenção de 

acidentes e agravos à saúde da criança. 
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5.1.3. Conforto Espiritual 
 

O enfermeiro rege necessidade de aprender a se relacionar e também a 

colocar em pratica sua vontade e manejo espiritual, mediante a fala, os atos e 

as escolhas da família da vítima e da situação vivenciada, sempre respeitando o 

espaço do outro, seja ele colega de trabalho, possível vítima ou leigo qualquer. 

As vivências do enfermeiro em face da assistência às famílias de 

indivíduos da APH fora de possibilidades terapêuticas e prognósticos, devem ser 

construídas com compaixão e não apenas sofrimento e dor e essa experiência 

deve ser compartilhada sobre olhos humanitários na realidade, mas com a força 

de espiritualidade de muita fé para a cognição que a morte um dia vem para 

todos (FERNANDES,2013). 

De acordo com o manejo de crenças em que cada enfermeiro tem como 

estilo de vida e a regência desse conforto espiritual, relataram que: 

 
“O que me faz manter o centro é só as orações né, embasadas nas 
possibilidades científicas que as vezes te dá um certo conforto no que 
poderia ser feito” (E.4) 
 
“A gente quer salvar todo mundo né, mas todo mundo tem a sua hora, 
mas Deus ajuda nisso eu fico bem” (E.1) 
 

Os princípios e os valores individuais norteiam as ações do enfermeiro, 

valorizando o significado do cuidar, sobretudo a aqueles associados ao 

atendimento à família diante da dor e sofrimento diante da morte. Essas 

premissas estão relacionadas as crenças espirituais acerca do processo de 

falecer do corpo, mas a fé do cuidador fortalecida, mesmo que o sentimento de 

frustração seja uma constante, é substituída pela certeza de que tudo no fim das 

contas ficará bem. 

 
5.2- Forma como lidar com as Situações Vivenciadas na Prática Profissional 

A leitura de cada entrevista foi iniciada, procurando a familiarização 

como um todo, sempre tentando compreender o mundo do entrevistado, 

atentando para sua fala, incluindo aspectos da linguagem verbal e não verbal. 

As situações vivenciadas são de tal maneira traumáticas quando posteriormente 

o indivíduo venha evoluir a óbito.  
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Sobre a maneira como lidam a estas situações os entrevistados 

afirmaram: 

“Acaba que no dia a dia a gente aprende a lidar com essa situação né” 
(E. 1). 

“Trabalhada só vai somatizando, então as vezes durante um plantão 
você tem que lidar com a morte várias vezes ao dia, as vezes sim, as 
vezes não, né, as vezes até, consegue tentar reverter um quadro né, 
de parada cardiorrespiratória que é muito grave, mas a morte 
aconteceu por qual motivo né” (E. 4). 

“Não nesse serviço a gente tem que ter força, né” (E. 5). 

Quando o Enfermeiro otimiza a forma de ver tais situações, a prestação 

de cuidados se torna um tanto quanto mais leve, partindo do pressuposto 

abordado em que as situações vivenciadas terminam o desfecho com a morte 

outrem, algum sentimento de frustração é evidenciado, porém existe a 

experiência e a fidedignidade ao serviço prestado de alta qualidade, sendo assim 

o profissional se torna obrigatoriamente forte a estas situações (FOGAÇA, 2017). 

 

5.3- Falta de Apoio Psicológico no Ambiente de Trabalho 

 

É de extrema relevância a identificação de estratégias no trabalho para 

o controle do estresse a fim de trazer benefícios para os profissionais de 

enfermagem. Segundo Salomé (2010), todas as profissões que lidam 

diariamente com enfermidade e risco de morte, estão em risco traumático, sejam 

altamente estressantes e desgastantes para o indivíduo. E dentre as profissões 

mais listadas está a enfermagem.     

Em relação à falta de apoio psicológico no ambiente de trabalho os 

Enfermeiros entrevistados relataram que:  

 

“Assim, quando é uma situação mais traumática envolvendo acidente, 
múltiplas fraturas, principalmente idoso e criança, aí é mais complicado 
por que não temos aporte nenhum psicológico” (E. 1). 

“Sim, assim, às vezes, tem dias que é mais tumultuado e a gente nem 
tem tempo pra pensar no que aconteceu” (E. 1). 

Os enfermeiros que desenvolvem atividades de assistência de socorro 

em urgência e emergência na sociedade como um todo, pela característica do 

trabalho prestado, de alta complexidade, sua realidade sem problemas e 
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limitações estão expostos a fonte diversas de estresse diário e pós-traumático e 

também outras doenças ocupacionais, ficando, portanto mais vulneráveis e 

agravos de saúde (SALOMÉ, 2010).  

 

5.4- Relevância do Apoio Psicológico  

 

A exposição prolongada e continua ao estresse diário nos plantões dos 

serviços de socorro, estudos apontam que o profissional de enfermagem está 

predisposto a desenvolver um processo insidioso. Além disso, as atividades dos 

enfermeiros sejam assistências ou administrativas exigem elevado grau de 

agilidade, destreza física e energia, orem, o desgaste emocional durante o 

período de trabalho é evidente. O apoio psicológico emocional se faz necessário, 

mas esta temática é pouco valorizada e abordada no âmbito da enfermagem.   

Questionados sobre a relevância do apoio psicológico afirmam: 

 

“Eu acho que seria interessante, muito válido, em certas situações iria 
nos ajudar” (E. 1) 

“Sim, acho que todos os enfermeiros deveriam ter apoio psicológico, a 
gente vê muita coisa ruim, e tem família que xinga a gente sabe põe a 
culpa na gente, né, é complicado isso aí” (E. 2). 

“No emocional, eu acho que eu choro, eu gosto demais de criança já 
atendi ocorrência de trauma de criança dói nelas e dói na gente 
imagina se morre eu acho que fico ruim se eu ver, se for na minha 
ocorrência” (E. 3). 

“É, apoio psicológico emocional com terapeuta assim para trabalhar 
com isso, eu mesmo, não tenho não acho que preciso não, até o 
presente momento não, isso não quer dizer que eu não venha a 
precisar” (E. 4). 

“Sim, acho que teria que ter sim, principalmente quando a gente atende 
ocorrência com pessoa jovem ou então criancinha sabe, é ruim demais 
abala a gente que é mãe, acho que tinha que ter por que aqui não 
temos” (E.5). 

“Mas era bom ter um apoio, acho necessário” (E. 6). 

A partir dos discursos dos profissionais de enfermagem, observa se quer 

o apoio psicológico se faz necessário, mas não tem a devida importância. Mesmo 

diante das circunstâncias relatadas eles procuram prestar uma assistência de 

qualidade. Assim, esses profissionais ficam expostos ao risco de desenvolverem 
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o estresse ocupacional e isto é extremamente sério. Estes riscos variam de 

acordo como grau de ocorrência e do trauma vivenciado (ELIAS, 2006). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da análise dos depoimentos colhidos foi  possível perceber, 

que a exposição dos enfermeiros, as inúmeras modalidades e intensidade de 

risco, intermediados pelos vários tipos de ocorrência emergenciais no SAMU de 

Anápolis, desencadeiam um certo tipo de insatisfação até apatia pelo trabalho 

em certos momentos isto é uma vertente significativa e de aviso prévio a 

possíveis doenças ocupacionais.   

Pois os enfermeiros emergencistas submetem-se constantemente às  

condições inadequadas de prestação de socorro e estresse emocional seguindo 

de óbito de vítimas atendidas, isto muitas vezes gera frustações individuais e 

muitas vezes não são compartilhadas no qual pode vir a originar agravos no 

sistema corporal de origem psíquica e emocional, oportunizando possíveis 

acidentes de trabalho que levam a licenças para tratamento e afastamento do 

trabalho.  

Os sentimentos vivenciados pelos enfermeiros são diversificados e 

recorrentes, tais como: gratidão, angústia e medo, sofrimento empatia a dor do 

outro, frustração e tristeza. Entretanto alguns fatores são favoráveis como: quem 

morreu, se criança ou jovem; condições da morte; aceitação dos familiares e da 

condição da ocorrência. Foi possível perceber que cada profissional desenvolve 

seu método de enfrentamento e tolerância a aceitação de morte ou impotência 

no atendimento emergencial, sendo que quase nunca se utilizam de conversas 

com amigos e familiares, porém há busca por apoio espiritual. 

Neste contexto exploratório, evidenciou-se uma grande deficiência no 

preparo profissional para este tipo de serviço, desde a formação acadêmica até 

a sua inserção no mercado de trabalho, visto que o profissional de enfermagem 

é formado para salvar vidas, mas a morte é vista como um fracasso pessoal.  

Durante a pesquisa observou-se que cada enfermeiro entrevistado 

desenvolveu uma barreira própria de proteção psicológica e emocional, sempre 
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indagando a importância do bem-estar psicológico para o bom funcionamento do 

serviço, porém, a força espiritual e emocional é idealizada e individualizada a 

cada um, não importando as circunstâncias e situações. Tais situações, 

combinadas a falta de apoio psicológico profissional, para a prestação da 

assistência traumática e emergencial, proporciona o aumento do sofrimento 

mental e físico do profissional.  

Assim, os enfermeiros emergencistas são astutamente instigados a tomar 

decisões delicadas e sérias que mobilizam forte carga afetiva, uma vez que 

presenciam e auxiliam na angústia de outrem, sobretudo nos casos de morte. 

Cabe-lhes ainda salientar suporte necessário aos famíliares, apesar de sua 

própria tensão emocional, visto que os problemas recorrentes nos dias árduos 

de trabalho se fazem presentes, mas a satisfação profissional e o juramento a 

favor da vida sobresaem ao estresse vivido. 

A pesquisa de campo para a elaboração deste estudo evidenciou os vários 

conflitos diários vivenciados pelo enfermeiro socorrista e emergencista, durante 

a situações ocupacional no serviço de socorro. Assim como a importância do 

apoio que os mesmos necessitam por se tratar de um posicionamento trabalhista 

de alto nível de estresse e  apesar dos parâmentros aqui elucidados há relatos 

em que o profissional se sente satisfeito na assitência, em poder ajudar, cuidar, 

apesar de muitas vezes serem surpreendidos por ocorrências de óbito.   

Nesta visão, a temática em questão colabora para a importância de 

investimentos na área da saúde ocupacional, afim da melhoria da qualidade de 

vida do enfermeiro assistente de serviços de alto nível de complexidade, sua 

saúde mental, emocional, e psíquica, principalmente em projetos voltados para 

a humanização da assistência a enfermeiros que vivem situações de estresse 

diário ou pós-traumático. 

Este estudo pretende apontar para a relevância na melhoria dos cuidados 

profissionais do setor de urgência e emergência, o enfermeiro em especial ,haja 

vista que a enfermagem é a arte de cuidar, porém existe a grande necessidade 

de se ter o cuidado para com o próprio profissional, visando a qualidade de vida 

e da assistência em si. 
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Espera-se, com esta pesquisa, contribuir para o desenvolvimento 

científico dessa especialidade em ampliar as discussões sobre esta temática e 

a formação, prática profissional dos enfermeiros emergencistas, possibilitando 

melhorias no ambiente de trabalho e propiciando a excelência humanitária de 

prestação de serviços e prática saudável, bem como, agregar valor à formação 

não só acadêmica, mas emocional e psíquica de novos profissionais de 

enfermagem que pretendam sobressair no atendimento de ocorrência 

emergencial. 
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