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Desde o surgimento da profissão, o enfermeiro, vem tentando construir sua 
identidade profissional, ao mesmo tempo em que busca obter reconhecimento da 
sua atividade laboral, mas, enfrenta dificuldades diversas que comprometem o 
desempenho do seu trabalho e que também repercutem no seu lado pessoal. A 
profissão da enfermagem possui uma característica intrínseca, a qual poderia 
denominar a indefinição do papel profissional, que também pode ser relacionada 
como mais um dos elementos causadores de problemas relacionados com a 
profissão. O estresse é visualizado como algo negativo, pois ocasiona prejuízo no 
desempenho global das atividades desenvolvidas pelo individuo, é a causa de 
sentimentos diversos, entre eles, a tensão, ansiedade, raiva, cansaço, medo ou 
ameaça que podem ser de origem interna ou externa. Este trabalho científico tem 
por meta demonstrar como o estresse vem deixando os profissionais da 
enfermagem, mais doentes e fora do mercado de trabalho por longos períodos. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório de revisão de 
literatura, em confronto com a realidade destes profissionais. O presente estudo 
científico demonstrou que o número reduzido de funcionários, o ambiente de 
trabalho, o tempo mínimo para a realização da assistência de enfermagem, a falta 
de capacitação adequada, a baixa remuneração, e o cumprimento de tarefas 
burocráticas são fontes consideráveis de stress, repercutindo na qualidade do 
cuidado do provável paciente. O sucesso da prestação da assistência ao paciente 
e família se faz com profissionais que estejam preparados e valorizados, isto é, no 
sentido de novos conhecimentos, atuação com estrutura adequada, para assim 
evitar o índice de stress. 
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