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1 INTRODUÇÃO 

 
 
1.1   Stress e Enfermagem 
  

A Enfermagem é considerada uma profissão que sofre o 

impacto total, imediato e concentrado do stress∗, que advém do 

cuidado constante com pessoas doentes, situações imprevisíveis, 

execução de tarefas, por vezes, repulsivas e angustiantes, entendendo 

que o foco do stress é o próprio objeto de trabalho(1). 

 

Uma outra abordagem do sofrimento no trabalho avalia a 

organização do trabalho como foco do stress: considera-se que as 

condições em que o trabalho é realizado pode enriquecer a 

personalidade ou, sob condições inumanas, a fazer adoecer. As cargas 

psíquicas decorrem das condições físicas (barulho, temperatura, 

vibrações); condições biológicas (vírus, bactérias, fungos) e da 

organização do trabalho (divisão de tarefas, hierarquia, comando, 

submissão) atingindo diretamente as relações dos trabalhadores no 

local de trabalho. Em resposta a pressões organizacionais encontra-se o 

surgimento de doenças psicossomáticas descritas sob o nome de 

stress(2).  

                                                 
∗
 No decorrer desta pesquisa a palavra stress será utilizada na sua versão original, embora já exista um 

anglicanismo, pois sua versão original é consagrada como termo técnico e seu correlato em português 

não. 



 As organizações de saúde têm responsabilidade no sentido de 

minimizar o sofrimento humano considerando que o espaço interno 

(empresa) e o espaço externo à empresa (família) são indissociáveis do 

ponto de vista da análise psicopatológica, o que implica para a 

organização uma responsabilidade cívica(2). 

 

As pessoas sentem as mesmas pressões, independente da sua 

profissão(3) e, especificamente em hospitais, foi verificado que os 

enfermeiros apresentam os mais altos níveis de pressão no trabalho se 

comparados aos outros profissionais de saúde(4). Entendemos que tanto 

o objeto do trabalho (e as atividades que advém dele) quanto a 

organização do mesmo contribuem para colocar a Enfermagem em 

destaque quando se trata de stress.  

 

Com uma breve abordagem das pesquisas sobre stress na 

Enfermagem, especificamente, destacamos a relevância do tema na 

área e como o setor de emergência está inserido nesse contexto. 

 

No âmbito nacional, existe o consenso de que a Enfermagem é 

uma profissão estressante, embora as pesquisas se concentrem, em sua 

maioria, na categoria do enfermeiro. 

 

Nas diversas áreas estudadas são apontados como fatores 

estressantes a falta de autonomia e de reconhecimento do 



enfermeiro(5), o trabalho noturno e suas conseqüências na interação de 

fatores ligados ao sono, a cronobiologia, a psicologia e as relações 

sociais(6), a atividade gerencial do enfermeiro(7-8), a administração de 

pessoal(9) e o relacionamento interpessoal(8,10). 

 

Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dados paradoxais foram 

encontrados em uma pesquisa realizada em um hospital público 

estadual especializado em cardiologia no município de São Paulo. 

Enquanto os Inventários de Traço e Estado de Ansiedade e Stress não 

demonstravam níveis relevantes, o Inventário Geral de Saúde encontrou 

apenas 35% da população sadia, pois a maioria dos profissionais 

apresentava sintomas somáticos característicos da vivência prolongada 

ao stress(11). Poderíamos indagar se esse profissionais estariam utilizando 

estratégias conscientes para enfrentar o stress de trabalhar em UTI mas, 

no entanto, estariam somatizando, incoscientemente, os efeitos nocivos 

das características das atividades desempenhadas? Que embora 

questões emocionais sejam superadas, a somatização clínica da 

vivência prolongada ao stress  independe desse controle? 

 

Estudos têm buscado identificar se o foco do stress está na 

característica das unidades em que as atividades são desenvolvidas, 

comparando as diversas unidades do hospital, desvelando uma 

realidade que não é igualitária nas diferentes instituições. Enquanto 

uma pesquisa identificou que enfermeiros que trabalham em unidades 



abertas (determinada pelo fluxo de pacientes e familiares) apresentam 

maior índice de stress em relação àqueles que atuam em unidades 

fechadas(12), outra apontou para um stress maior em unidades críticas 

como Centro Cirúrgico (CC) e Pronto Socorro (PS), independente do 

fluxo de pacientes e familiares(13), o que nos leva a pensar que não é a 

característica da unidade, mas sim a característica da atividade 

profissional per si que leva o indivíduo ao stress. 

 

A tendência dos estudos tem sido considerar apenas o stress no 

trabalho do enfermeiro, talvez porque as pesquisas sejam, em sua 

grande maioria, conduzidas por eles. Porém, considerando que a 

atividade do profissional de nível médio exige dedicação, 

comprometimento e responsabilidade em igual proporção à sua 

atividade, poderíamos inferir que o stress desses profissionais deveria ser 

analisado da mesma forma. 

 

Embora exista, de fato, uma preocupação das instituições 

hospitalares em relacionar indicadores de satisfação, turnover e 

absenteísmo com as condições de trabalho, medidas efetivas de 

melhoria desse processo ainda estão sendo discutidas de modo 

bastante isolado, de maneira que uma cultura de intervenção ou 

mesmo prevenção do sofrimento no trabalho ainda está longe de se 

tornar uma realidade. 

 



Em emergência uma particularidade que afeta a equipe, 

independente da natureza de seu trabalho ser de assistência direta ou 

indireta ao paciente, é a pressão imposta pelo tempo para o 

atendimento, vindo a aumentar o desgaste físico e emocional dos 

profissionais. 

 

A Associação Americana de Hospitais define o Serviço de 

Emergência como as facilidades e serviços existentes especificamente 

para atendimento de pacientes vindos ao hospital, para tratamento 

das condições determinadas clinicamente, ou consideradas pelo 

paciente ou por seu representante, como exigindo assistência médico-

hospitalar imediata(14).  

 

A Organização Panamericana de Saúde descreve a unidade 

de emergência como sendo uma unidade do hospital para a 

assistência de pacientes externos, destinada a prover serviços médicos 

requeridos com caráter de urgência para prolongar a vida ou prevenir 

conseqüências críticas, os quais devem ser proporcionados 

imediatamente(15). 

O objetivo de um bom departamento de emergência é iniciar o 

diagnóstico e o tratamento que irão facilitar o cuidado posterior com o 

paciente, conduzindo a uma conclusão favorável. A filosofia de 

encaminhar rapidamente o paciente para a área de internação do 

hospital, para que a emergência fique livre, é a antítese do que deve 



ser a diretiva dessa área vital. O paciente deve ser encaminhado, sim, 

sem demora para a área de tratamento intensivo ou cirurgia, mas com 

todas as informações necessárias possíveis, e todo o tratamento de 

apoio realizado ou determinado. Um departamento de emergência 

bem organizado e dirigido só pode existir com um trabalho de equipe, 

onde a administração, os médicos e os profissionais trabalhem em 

conjunto(16).  

 

Devido à grande deficiência da rede básica de saúde, o fluxo 

de pacientes tem estado invertido, o que tem tornado o serviço de 

emergência o centro do sistema de saúde e o principal agente de 

triagem, sendo essa distorção representada pela indefinição crônica da 

política nacional de saúde. Essa situação faz com que os serviços de 

emergência, freqüentemente, estejam abarrotados por pacientes muito 

além de suas capacidades, resultando em sobrecarga para a equipe 

multidisciplinar que ali atua. Por outro lado, profissionais de decisões 

rápidas e precisas devem compor a equipe, capazes de distinguir as 

prioridades avaliando o paciente como um ser indivisível, integrado e 

inter relacionado em todas as suas funções(17). 

 

Como enfermeira responsável pelo setor de Pronto Socorro 

Adulto de um Hospital privado de médio porte da cidade de São Paulo, 

com uma equipe de mais de cinqüenta profissionais de Enfermagem, 



diariamente vivenciamos o stress a que todos estão expostos, gerado 

pela própria dinâmica da atividade.  

 

O enfermeiro exerce um papel de alicerce na equipe, e com a 

especialização do enfermeiro de emergência, este passa a integrar em 

certas funções anteriormente executadas exclusivamente por médicos, 

os serviços especializados de enfermagem, devendo enfermeiros e 

médicos aprender a trabalhar em equipe, respeitando as atribuições de 

cada um, sendo que essas modificações não minimizam a importância 

de nenhum dos grupos, mas representam benefício a ambos e melhoria 

do serviço(16).  

 

As relações interpessoais representam a principal dificuldade, 

não só da equipe de enfermagem como de todos os profissionais do 

setor. O ambiente muitas vezes conturbado devido à demanda 

excessiva de pacientes, necessidade de assistência em tempo 

adequado, limitação de estrutura física, solicitações de pacientes e 

familiares que nesse momento estão sensíveis e carentes de 

informações geram, freqüentemente, ansiedade e expectativa 

também das equipes para a solução dos problemas.  

 

As ordens verbais caracterizam outro aspecto determinante de 

ansiedade para a equipe de enfermagem. Situação comum nos 

atendimentos de emergência, quando não há tempo hábil para que o 



profissional médico elabore uma prescrição em impresso próprio, 

demanda do profissional de enfermagem maior atenção e memória 

para que apreenda as informações corretamente, expondo-o a falhas. 

 

A característica de acesso irrestrito, número excessivo de 

pacientes e sobrecarga de equipe médica e de enfermagem são 

considerados fatores de risco para o desenvolvimento de eventos 

adversos no serviço de emergência, sinalizando a ocorrência de falhas 

relacionadas à segurança e qualidade de atenção dispensada aos 

pacientes(18).  

 

As diversas situações que podem expor o profissional a falhas 

são potencialmente geradoras de ansiedade; qualquer erro pode 

acarretar sérias conseqüências para o paciente e resultar para o 

profissional processos que envolvam o Comitê de Ética da Instituição e 

até o  impedimento do exercício profissional.  

A formação dos profissionais de saúde é fortemente marcada 

pela mensagem hegemônica de que os erros são inaceitáveis, pois 

estamos lidando com vidas humanas, aumentando a “dor moral” que o 

indivíduo enfrenta por ter submetido o paciente ao risco. Como se não 

bastasse, as instituições tratam essa situação concentrando as energias 

em descobrir um culpado, perdendo a importante oportunidade de 

aprendizado com a situação e busca da melhoria dos processos. Dessa 



forma, os profissionais associam falhas à vergonha, perda de prestígio e 

medo de punições(19). 

 

Uma das características mais marcantes do serviço de 

emergência é a dinâmica intensa de atendimento, assim, a agilidade e 

a objetividade se tornam requisitos indispensáveis aos profissionais, pois 

o paciente grave não suporta demora na tomada de decisões ou 

mesmo falhas de conduta. A interação entre os membros da equipe 

que ali atuam tem que ser trabalhada exaustivamente, a situação exige 

sintonia para que cada um desenvolva seu trabalho em continuidade 

ao do outro. Não deve existir hierarquia entre as equipes, todos devem 

estar voltados para cuidar do paciente de maneira global e não 

segmentada e, além disso, o tempo se impõe como fator crucial no 

serviço de emergência. 

 

A objetividade necessária para atuar de maneira eficaz em 

serviços de emergência tem relação direta com a dinâmica exigida 

pela atividade e com a identificação e priorização de tarefas. A 

administração do tempo para o atendimento inicial, e mesmo para a 

condução do tratamento, é determinante da qualidade do 

atendimento. O enfermeiro deve, acima de tudo, pensar e agir de 

forma planejada e organizada, caso contrário, não conseguirá atingir 

seus objetivos satisfatoriamente. 

 



Administrar o tempo, em qualquer aspecto da vida, é 

imprescindível. O tempo é o único recurso que deve ser gasto no 

instante em que é recebido, e deve ser gasto a uma taxa fixa: sessenta 

segundos por minuto, sessenta minutos por hora. Assim, a própria noção 

de gerenciamento do tempo é um erro de denominação. Não 

podemos gerenciar o tempo. Podemos apenas gerenciar a nós mesmos 

com relação ao tempo. Não podemos controlar a quantidade de 

tempo que temos, podemos apenas controlar como o usamos(20). 

 

Sob essa ótica, podemos inferir que, o gerenciamento do tempo 

em serviço de emergência, com todas as suas particularidades já 

comentadas, pode, por si só, representar um fator de stress para as 

equipes envolvidas. 

 

A falta de tempo nos coloca sob stress, e essa consciência nos 

abre uma nova abordagem sobre o tema. Em vez de nos permitirmos 

ser colocados em posições de constante stress, e depois aprendermos 

técnicas para lidar com ele, devemos nos concentrar no 

gerenciamento do nosso tempo de maneira mais eficiente, pois dessa 

forma evitamos a maior parte do stress que nos é infligido pela falta de 

tempo(20). 

 



Ainda, avaliamos a comunicação como elo capaz de sustentar 

as relações entre equipe e pacientes frente a esse ambiente, muitas 

vezes, insalubre.  

 

A comunicação bem estabelecida pode amenizar a falta de 

tempo subjetiva que o profissional de emergência experimenta no seu 

dia-a-dia, uma vez que, se utilizarmos esse valioso instrumento de forma 

empática, o enfermeiro estará se imbuindo de dados para planejar o 

seu trabalho de forma mais eficaz e utilizará os argumentos corretos 

para conscientizar o paciente de suas prioridades(21). 

 

Entendemos que a comunicação é um processo de 

aprendizagem, o seu domínio traz racionalização do tempo; este, por 

sua vez, deve ser planejado de forma eficiente e, como conseqüência, 

atingiremos um patamar de maior qualidade nas relações interpessoais, 

em serviço de emergência ou não, assim como na vida(21). 

 

A comunicação é entendida como um processo de 

compreender e compartilhar mensagens, sendo que a própria 

mensagem e o modo como se dá o seu intercâmbio, exerce influência 

no comportamento das pessoas, o que permite afirmar que as pessoas 

se encontram constantemente envolvidas por um campo 

interacional(22). 

 



Seja por meio de palavras faladas e escritas, seja por meio de 

gestos, expressões faciais e corporais, o trabalho na área da saúde 

exige do profissional o conhecimento desse processo chamado 

comunicação interpessoal e de seus fundamentos básicos(23). 

 

Uma das áreas mais esquecidas na instrução para a 

emergência é a do comportamento e das relações humanas, aspecto 

esse decisivo na determinação da eficiência do departamento(16). 

 

Um estudo sobre o stress e a comunicação, especificamente na 

área de emergência, relacionou ao stress e ao sentimento de frustração 

que o enfermeiro da sala de emergência é frequentemente submetido, 

a pouca objetividade e o grande teor emocional que este profissional 

apresenta ao analisar sua situação de trabalho; o que além de dificultar 

a compreensão da realidade, impede a elaboração, transmissão e 

entendimento de idéias que possam amenizar os agentes estressores do 

ambiente. O stress dificulta a comunicação com o enfermeiro, não 

somente com seus pares, como também com os demais membros da 

equipe de trabalho e até com pacientes(24). 

 

Pensamos que, se interferirmos positivamente na comunicação 

entre os membros da equipe de emergência e na organização do seu 

tempo, fatores esses desencadeadores de stress, estaríamos 

melhorando indiretamente a qualidade desse departamento. De 



qualquer forma, a comunicação e o tempo não representam os únicos 

fatores desencadeantes de stress nessa área. 

 

Diversos fatores de stress que podem afetar a equipe de serviço 

de emergência foram identificados, dentre eles: problemas pessoais de 

ordem emocional, afetando diretamente a comunicação e o 

desempenho do profissional; a ansiedade causada pela expectativa de 

um desempenho adequado; questões éticas; stress do paciente e do 

familiar agravados pela alta demanda, impondo maior habilidade do 

profissional para controlar a situação; condições de trabalho 

inadequadas relacionadas ao ambiente, recursos materiais e 

tecnológicos(25). 

Problemas repetidos que nunca são resolvidos, o fato do 

enfermeiro ser constantemente requisitado para a realização de 

diversas atividades simultaneamente, a necessidade de lidar com 

problemas de pessoas e as condutas políticas internas, foram outros 

fatores identificados por enfermeiros de emergência como 

potencialmente estressores. O stress é resultado de uma mudança no 

papel do enfermeiro que teve que se adaptar a novas 

responsabilidades como planejamento de orçamento e receita, 

marketing e situações práticas, correspondendo a essa demanda com 

conhecimento, criatividade e doação do seu tempo(26).  

 



 As freqüentes situações de stress têm impacto direto no 

comportamento do profissional, na sua relação com as pessoas em 

geral, pacientes ou colegas de trabalho, na comunicação verbal e, 

principalmente, na não-verbal, podendo gerar conflitos, predispor o 

profissional à falhas, uma vez que diminui a capacidade de 

concentração, e até mesmo levá-lo a problemas de saúde. É 

necessário equilíbrio para enfrentar o dia a dia, sem que o stress 

influencie demasiadamente o desenvolvimento das atividades, para 

que toda a energia esteja voltada ao raciocínio e à agilidade. Para 

tanto, o “bom” stress pode ser utilizado, favoravelmente, em prol do 

paciente e do profissional. 

 

Uma análise reflexiva sobre os aspectos do ser cuidador foi 

proposta, destacando-se a importância do auto cuidado – corpo e 

alma – como base do trabalho realizado com os outros(27). 

 



 

1.2    Ansiedade e stress 

 

 “Ao se estudar ansiedade, o que mais surpreende é o quanto se 

estuda a ansiedade”(28:19). Desde a Antiguidade esse assunto tem sido 

estudado, talvez não com a importância e o significado que se tem 

hoje, mas como parte da experiência humana(28). 

 

Ainda no século XIX, especulações começaram a ser feitas 

sobre uma possível relação entre eventos emocionalmente relevantes e 

doenças físicas mentais. No século XX, várias áreas se dedicaram ao 

estudo da ansiedade “atacando” o tema por todos os flancos: 

psicanalítico, cognitivo, comportamental, biológico, sociológico e 

antropológico. A ansiedade enquanto resposta funcional, corresponde 

à ativação do organismo como um todo frente a certas circunstâncias 

ambientais, tal qual na reação de luta e fuga dos animais. Mudanças 

fisiológicas e comportamentais ocorrem simultaneamente no indivíduo: 

diferentes aspectos do organismo se manifestam, em conjunto, em um 

mesmo padrão de resposta(28).  

A sensação se caracteriza por um sentimento difuso, 

desagradável e vago de apreensão, frequentemente acompanhado 

por sintomas autonômicos como cefaléia, perspiração, palpitação, 

aperto no peito e leve desconforto abdominal. Uma pessoa ansiosa 

também pode sentir inquietação, indicada por incapacidade para 



permanecer sentada ou imóvel por muito tempo. A constelação 

particular de sintomas presentes durante a ansiedade tende a variar 

entre as pessoas(28-29). 

 

Além dos efeitos motores e viscerais da ansiedade, seus efeitos 

sobre o pensamento, a percepção e o aprendizado não devem ser 

ignorados. A ansiedade tende a produzir confusão e distorções 

perceptivas, não apenas em termos de tempo e espaço, mas de 

pessoas e significados de eventos. Essas distorções podem interferir no 

aprendizado, baixando a concentração, reduzindo a memória e 

prejudicando a capacidade de associação de eventos(29).  

 

Há, no entanto, certo nível de ansiedade envolvido nas 

diferentes situações da vida cotidiana no sentido de otimizar os recursos 

do indivíduo para lidar com elas. Os contornos da ansiedade, enquanto 

condição patológica, poderiam começar a ser delineados no 

momento em que sua função adaptativa original passa a se perder, 

quando sua intensidade ou duração já não correspondem àquele nível 

necessário ou apropriado a uma ou mais situações, ultrapassando-o 

numa escala variável até o ponto do total desacoplamento de 

qualquer papel funcional(28-29). O termo stress é usado quando há essa 

quebra de homeostase. 

 



A dificuldade conceitual surge, justamente, porque a palavra 

stress é, ao mesmo tempo, usada para designar uma condição, causa 

ou estímulo desencadeante de uma reação do organismo e ainda, 

para descrever seu efeito(30). 

 

A pesquisa sobre stress permeia o entendimento de questões 

filosóficas sobre o próprio significado da vida, do qual emergem 

características individuais, que revelam a disposição e o substrato 

psíquico de cada pessoa diante de situações diversas. Entender o stress 

envolve um conhecimento ampliado do sujeito, que transcende a sua 

esfera cognitiva, alcançando e mesclando-se ao seu universo 

simbólico-afetivo. As modificações somáticas que o indivíduo apresenta  

acompanhando o sentimento de ansiedade estão diretamente 

relacionadas ao stress(6). 

 

O stress é definido como parte normal, natural, saudável e 

inevitável da vida. O “bom” stress (eustresse), útil para ficarmos atentos, 

motivados e alertas com os eventos que ocorrem à nossa volta é 

diferenciado do “mau” stress (distresse), pois este perturba a nossa vida 

cotidiana e costuma resultar em doenças físicas(31).  

 

Dentro da área de ciências biológicas, o termo stress foi 

conceituado em 1956 pelo médico endocrinologista Hans Selye, após 

vários anos de pesquisa sobre o tema, definindo-o como estado 



manifestado por uma síndrome específica, constituída por todas as 

alterações produzidas num sistema biológico,  descrevendo o modelo 

trifásico representado pelas fases de alerta, resistência e exaustão(32). 

 

Desde então, o modelo de Selye tem embasado inúmeras 

pesquisas nessa área, porém, recentemente, no decorrer da 

padronização do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp, 

uma quarta fase foi identificada clínica e estatisticamente. Neste estudo 

estaremos nos pautando no modelo quadrifásico de Lipp(30) que vem, 

não modificar, mas complementar o modelo postulado por Selye. 

 

O processo de stress se desenvolve da seguinte forma: 

Fase de alerta: o processo auto-regulatório do organismo se inicia com 

um desafio ou ameaça percebida, as alterações hormonais contribuem 

para que haja aumento da motivação e energia gerando maior 

produtividade do indivíduo visando o enfrentamento da situação. 

Fase de resistência: com a manutenção do estressor, o organismo utiliza 

grande energia para buscar o reequilíbrio, podendo haver sensação de 

desgaste, dificuldades com a memória, sinalizando que a demanda 

ultrapassou a capacidade do indivíduo de lidar com a situação, dentre 

outras conseqüências. Se o organismo conseguir proceder a 

adaptação e resistir ao estressor, a homeostase é reestabelecida, caso 

contrário, inicia-se a terceira fase. 



Fase de quase-exaustão: quando as defesas do organismo começam a 

ceder e intercala-se períodos em que o indivíduo consegue resistir e 

sentir-se bem e outros que encontra-se exausto, já com o surgimento de 

algumas doenças. Essa fase é a que diferencia o modelo de Lipp, pois 

na proposta de Selye, considera-se já como processo de exaustão, 

mesmo com a presença de períodos de oscilação entre bem estar e 

exaustão propriamente dita. 

Fase de exaustão: caracteriza-se pela quebra total de resistência, 

sintomas iniciais na fase de alerta retornam com uma magnitude bem 

maior, podendo surgir a exaustão psicológica, em forma de depressão, 

e física, na forma de doenças, muitas vezes, graves(30). 

  

A resposta neurofisiológica ao stress é desencadeada por vários 

circuitos neurais interligados que incluem o eixo neuroendócrino 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e o sistema límbico. O circuito 

ativado é totalmente dependente do estímulo desencadeado por um 

determinado estressor, sugerindo duas vias de reação ao stress: a via 

sistêmica, em que o estressor pode causar danos fisiológicos ou 

ameaça à sobrevivência e a via límbica, ativada por estressores com 

aspectos cognitivos ou emocionais(33). 

 

Por meio de ações sobre o sistema nervoso autônomo (SNA) e o 

sistema endócrino, o hipotálamo induz respostas orgânicas às 

alterações no meio ambiente externo e interno, como, por exemplo, as 



induzidas por agentes estressores, permitindo que o organismo se 

adapte e mantenha a homeostasia, respondendo através de 

alterações fisiológicas como: aumento da freqüência cardíaca (FC), 

aumento do fluxo sanguíneo para os músculos, aumento da glicemia, 

aumento do metabolismo celular e da atividade mental, aumento da 

pressão arterial sistêmica, aumento da freqüência respiratória (FR), 

lipólise e glicogenólise(33-34). 

 

Além da ativação do SNA, o hipotálamo é responsável pelo 

controle de várias glândulas endócrinas ativando o eixo 

neuroendócrino, que envolve os hormônios glicocorticóides, em 

especial, o cortisol numa fase posterior. 

 

Embora os estímulos induzam várias alterações neuroquímicas e 

hormonais adaptativas, uma ativação fisiológica contínua resultante da 

exposição a esses estímulos pode produzir alterações em processos 

metabólicos básicos e na função e integridade neuronais tornando o 

organismo exposto a doenças, o que explica a progressividade do 

stress. Após a descoberta de receptores cerebrais para corticosteróides 

em estruturas límbicas como hipocampo e córtex pré-frontal, estruturas 

relacionadas com a cognição e afeto, foi possível esclarecer a 

participação significativa dos hormônios de stress em funções como 

memória e aprendizado(33). 

 



Uma outra abordagem do stress foi introduzida por Holmes e 

Rahe, em 1967, quando tentaram avaliar a importância dos 

acontecimentos da vida como indutores de stress no indivíduo, 

entendendo que havia necessidade de se considerar o contexto da 

situação para, a partir daí, estabelecer a significância do evento como 

estressor(35).  

 

Duas décadas depois, o modelo cognitivo, motivacional e 

relacional foi proposto. Relacional por aceitar-se que as emoções são 

sempre acerca das relações da pessoa com o meio; motivacional 

devido à hierarquização da importância dos objetivos do indivíduo em 

qualquer circunstância, transformando-os em comportamentos e 

gerando novos objetivos e cognitivo por referir-se ao conhecimento e à 

avaliação acerca da situação e o meio de adaptação(35-36). 

Muitas variáveis, portanto, devem ser consideradas ao 

caracterizar-se um ambiente ou uma situação como potencialmente 

estressante, inclusive reconhecer que existem diferenças individuais de 

quem lida com a situação tornando-a mais ou menos vulnerável ao 

stress. 

 

A percepção e a capacidade de associação também são 

requisitos importantes ao profissional, que sob a influência de 

demasiada ansiedade ou stress, estariam comprometidos, prejudicando 

o desempenho profissional, assim como o aprendizado, elemento de 



vital importância para a área da saúde que constantemente investe na 

capacitação do profissional por meios de processos educacionais 

permanentes. 

 

Dessa forma, concluímos que o investimento na saúde física e 

mental do profissional é vital para a qualidade do atendimento 

prestado e que o controle do ambiente de trabalho e das relações 

pode contribuir de forma significativa para o bem estar da equipe. 

 

Os estudos na área de emergência que apresentam terapias 

complementares a favor de melhorar a abordagem terapêutica do 

paciente são restritos. Ainda, para a equipe de saúde, mesmo 

constatando-se que a área comportamental e de relações são de 

extrema importância para o seu desenvolvimento, pouco se 

desenvolvem pesquisas com a intenção de intervir a favor dos 

profissionais de enfermagem, seja na área de terapias complementares, 

comunicação ou mesmo, qualidade de vida.  

 

Com a perspectiva de cuidar de quem cuida e com a 

constatação de que a música alivia a ansiedade dos pacientes(37), 

alivia a dor(38-39) e tantos outros efeitos benéficos(31,40-41) que pesquisas 

mundiais têm nos trazido ao longo dos anos, embora aplicados em 

outras áreas do hospital, pensamos que, também em setor de 

emergência, ela pode influenciar diversos aspectos positivamente, 



abrangendo não só os pacientes como também a equipe de 

profissionais de saúde. 

 

Florence Nightingale, desde o século XIX, já havia identificado a 

manipulação do ambiente físico como componente principal do 

atendimento de enfermagem. Por meio do controle da ventilação, do 

ruído, da luz, da temperatura, da limpeza e da nutrição o enfermeiro 

poderia intervir a fim de contribuir com o tratamento do paciente. 

Acreditava que quando um ou mais aspectos do ambiente estivessem 

em desequilíbrio, o paciente usaria maior energia para contrabalançar 

o stress ambiental. Uma das características da sua teoria era a 

simplicidade e a capacidade de generalização, incluindo sua 

permanente aplicabilidade ainda nos dias atuais(42). Apesar do alto 

custo na época inviabilizar a pesquisa com a música, Florence 

observava que instrumentos capazes de produzir sons contínuos, em 

geral, proporcionavam efeitos benéficos acalmando sensivelmente os 

pacientes, independentemente da associação com o sentido das 

melodias(43). 

 

Outra teórica de enfermagem, Martha Rogers, nos fez pensar no 

ser humano possuindo uma integridade individual que está em 

constante troca de matéria e energia com o ambiente, evoluindo 

irreversivelmente ao longo do espaço e do tempo – princípio da 

integralidade. Baseado neste pressuposto está o campo de energia, 



conceito unificador para os ambientes tanto animados quanto 

inanimados, que não tem limites, são indivisíveis e dinâmicos, 

manifestando características diferentes porém integrantes da pessoa – 

princípio da ressonância. A autora define a Enfermagem como ciência 

no estudo dos campos humano e ambiental dirigida à descrição dos 

processos de vida da humanidade, orientando a prática profissional da 

Enfermagem na busca da integração sinfônica do ser humano com o 

ambiente, direcionando a padronização dos campos humanos e 

ambientais destinada à realização da saúde máxima(44-45). 

 

Frente ao exposto, ainda que  o foco deste trabalho seja a 

equipe de profissionais, inevitavelmente o paciente também se 

beneficiará não só pela distração que a música ambiente proporciona, 

como pelo efeito adjuvante no alívio da ansiedade e da dor que 

podem estar presentes. 

 

Conhecer se a música ambiente possibilita a redução da 

ansiedade – e em conseqüência do stress - dos profissionais de 

emergência, em muito pode contribuir para o desenvolvimento do 

trabalho nesse departamento. O bem estar emocional do profissional 

favorece a boa comunicação e o bom relacionamento (profissional - 

profissional e profissional - paciente), que estão interligados à 

organização do ambiente, planejamento de trabalho e consequente 

melhora da produtividade e da qualidade do atendimento. Com essa 



perspectiva, o avanço dessa pesquisa pode ampliar as ferramentas 

disponíveis ao profissional de saúde na organização de serviços de 

emergência. 

 



 

1.3     Música e stress 

 

Uma das possibilidades para se estudar o efeito do stress no 

indivíduo é a análise das alterações do hormônio cortisol. No ritmo 

circadiano de um indivíduo normal há uma elevação do nível de 

cortisol plasmático entre duas horas e meia a cinco horas antes de 

acordar, atingindo o pico máximo de 30 minutos a duas horas depois, o 

que corresponde ao horário de 08:00 e 09:00 hs, com valor aproximado 

de 26µg/dl. Em seguida, ocorre o decréscimo do nível de cortisol,  

podendo haver outro pico entre 11:30 e 14:00 hs (em torno de 15,7µg/dl) 

e entre 16:30 e 18:00 hs (aproximadamente 13,2µg/dl). Considerando 

que a meia vida do cortisol plasmático está entre 60 a 90 minutos, 

amostras colhidas nestes intervalos teriam uma adequada situação 

para análise(46). 

 

A dosagem do cortisol salivar tem sido utilizada para a 

avaliação do eixo HHA em alterações de função cognitiva, além de 

estudos com stress e ansiedade, entre outros(47). Pesquisas comprovam 

que a dosagem de hormônios esteróides na saliva é representativa da 

fração livre do soro, que passa para o líquido salivar através da 

membrana basal das células das glândulas salivares(48). 

 



Estudos conduzidos com pacientes durante exames invasivos, 

como colonoscopia e angiografia cerebral, utilizaram a música para 

avaliar seu efeito como intervenção redutora do stress. Não foi definido 

um gênero musical específico, os pacientes ouviam, através de fones 

de ouvido, diversos tipos de música e constatou-se a redução do nível 

de cortisol salivar de forma significante se comparados ao grupo 

controle(49-50).  

 

Em outro contexto, a redução do cortisol salivar também foi 

evidenciada em estudantes submetidos a testes de stress psicológico(51). 

 

A música, no entanto, tem sido utilizada de forma pouco 

criteriosa, sem que haja uma lógica para a sua escolha ou 

aprofundamento da análise desse tipo de intervenção, falando a favor 

de que devemos nos preocupar em acompanhar esses efeitos nos 

diversos tipos de situação, seleção musical e tipo de indivíduo envolvido 

no estudo. 

 

Utilizando o princípio da ressonância descrito anteriormente, a 

mudança no padrão dos seres humanos e dos ambientes é propagada 

por ondas que se movimentam entre ondas longas de baixa freqüência 

e ondas curtas de alta freqüência, numa sinfonia de vibrações 

rítmicas(44). 

 



O som, assim como a luz e a cor, também é transmitido através 

de vibrações, perceptível ao ser humano na freqüência entre 20 e 

20.000 Hz, embora saibamos que todos os ritmos que nos rodeiam são 

capazes de alterar nossa estabilidade energética, fazendo-nos utilizar 

de uma hierarquia funcional para proteger-nos de toda essa dinâmica 

rítmica(52). 

 

Por meio dessa vibração rítmica das ondas sonoras a música 

permite criar um estado receptivo através do relaxamento da 

sensorialidade humana, em especial quanto às emoções, possibilitando 

a assimilação do conteúdo transmitido pela música ou por qualquer 

outro elemento próximo a ela quando do momento da audição 

musical(53). Com ritmos adequados, ao contexto da necessidade, pode-

se alentecer as nossas ondas rítmicas e contribuir para a pacificação do 

coração(52). 

 

A audição é um sentido mecanorreceptivo, pois responde à 

vibração mecânica das ondas sonoras no ar. Essa vibração possui 

freqüências mensuráveis em ciclos por segundo perceptível aos ouvidos 

entre 20 e 20.000 Hz, sendo então transmitidos através da membrana 

timpânica e do sistema ossicular à cóclea, mobilizando as fibras 

basilares que se encontram entrelaçadas, cada uma afinada com uma 

freqüência específica, sendo as células ciliadas as responsáveis por 

gerar os impulsos nervosos em resposta às vibrações sonoras. Esse 



estímulo é transportado ao longo do nervo auditivo para o tálamo e 

córtex cerebral(34). 

 

A audição pode se apresentar de duas formas: audição central 

que nos permite enfocar um ou mais sons determinados, concentrando-

nos numa estreita faixa de informação e a audição periférica que é 

menos consciente e delimitada, correspondendo a um processo de 

consciência holística, que por ser um processo inconsciente, não nos dá 

conta da totalidade de um acontecimento. A percepção de dados 

que supera a consciência verbal e analítica está localizada no 

hemisfério esquerdo – funções racionais- e o hemisfério direito se 

relaciona com o reconhecimento de formas e contornos, as faculdades 

musicais e o raciocínio holístico – funções intuitivas. A consolidação 

dessa totalidade de uma pessoa se efetua mediante a união dos dois 

lados, hemisfério esquerdo e direito, embora o que praticamos 

rotineiramente seja a audição seqüencial, linear e discursiva (assim 

como a organização do nosso pensamento) em que separamos os 

acontecimentos para não nos confundirmos com as formas e sons 

“imprecisos”, como se precisássemos de limites muito claros(52). 

 

A música afeta diversos parâmetros fisiológicos e, dentre eles, os 

mais envolvidos com o stress e relevantes em setor de emergência são: 

� a respiração – um ritmo de respiração mais profundo e lento 

é ótimo, contribuindo para a calma, o controle das emoções, o 



pensamento mais profundo e um melhor metabolismo. A respiração 

ofegante e rápida pode levar a um modo de pensar superficial e 

dispersivo, um comportamento impulsivo e uma tendência a cometer 

erros; 

� a freqüência cardíaca – os batimentos cardíacos humanos 

estão particularmente sintonizados com sons e músicas. Um ritmo 

cardíaco mais lento cria menos tensão física e menos stress, acalma a 

mente; 

� a coordenação – a música reduz a tensão, melhora o 

movimento e a coordenação do corpo; 

� a regulação de hormônios – hormônios ligados ao stress 

declinam significativamente nas pessoas que ouvem música ambiental 

relaxante, incluem o adrenocorticotrófico (ACTH), a prolactina e o 

hormônio do crescimento (HGH); 

� a percepção espacial – a música lenta contém mais 

espaço entre os tons que a música rápida, ela pode tornar nosso 

ambiente mais leve, espaçoso e elegante, ou fazer com que nosso 

espaço pareça mais ordenado, eficiente, ativo; 

�   a produtividade – pesquisas sobre saúde e memória em 

ambientes de trabalho verificaram aumento da produtividade com 

música ambiental, como exemplo, usando a música clássica ligeira(37). 

 

Embora a produtividade seja um aspecto importante a ser 

estimulado dentro das empresas, o foco desse trabalho é diminuir a 



ansiedade dos profissionais de emergência, sendo adequado, portanto, 

a utilização de música relaxante. 

 

A música age por via psicológica, à custa de sugestão, 

favorecendo no ouvinte a instalação de um estado emocional, e este 

último, à semelhança das outras emoções, mostra-se susceptível de 

acarretar modificações corporais, por intermédio do sistema neuro 

vegetativo,  limita-se a exaltar o que já houver latente no ouvinte e, 

nessas circunstâncias, provoca o transbordamento de emoções mais ou 

menos refreadas no indivíduo. Ela não nos fixa em imagens e assuntos 

limitados; pela sua vacuidade intelectual, nos deixa em um espaço 

vazio que nós ativamente preenchemos com os elementos da nossa 

própria sensibilidade(54).  

 

Foi também definida como linguagem, que com diferentes 

combinações sonoras adquirem lógica intelectual e um significado 

psicológico, determinando um efeito direto e objetivo sobre o ouvinte 

(princípio da indução), sendo considerada como auxiliar poderoso e 

agradável no tratamento de certas doenças, sobretudo, as de origem 

nervosa, pela possibilidade de mexer com nosso tempo, espaço e 

movimentos psíquicos, aproximando o homem de si mesmo(40). 

 

Provoca o fenômeno de indução, técnica que podemos utilizar 

para programar nossa própria vida, controlar nossos ambientes ou 



regular nossas ações, pensamentos e emoções. “A música pode ajudar 

a eliminar a dor, servindo de santuário imaginário – um refúgio seguro - 

contra a dor. Ela ajuda a reduzir o stress e a tensão e induz ao 

relaxamento. Ativa a produção de endorfina e ajuda a mente a criar 

imagens, permitindo-nos escapar temporariamente para um “mundo 

sem dor”, sobre o abrigo da imaginação. A música age como 

“intérprete”, traduzindo “ondas” de dor (sensações) em energia ou 

vibração saudável, sonora”(31:67). Ajuda a reforçar o raciocínio espacial, 

a capacidade de perceber objetos com precisão, a desenvolver a 

imaginação e a diferenciar entre várias opções disponíveis. Como a 

ansiedade costuma interferir na clareza do pensamento, o uso da 

música para reduzir a tensão é extremamente eficaz, melhorando a 

concentração e a retenção do material aprendido. É necessário, 

entretanto, o direcionamento de um repertório adequado. O princípio 

da indução está intimamente ligado ao princípio “iso” (isomórfico), que 

sugere que o humor da pessoa deve se ajustar ao humor da música, 

sendo depois gradualmente deslocado para a direção desejada(31).  

 

A música foi inicialmente utilizada em hospitais no séc. XIX, como 

recurso de recreação para pacientes psiquiátricos. Já se diferenciava 

nessa época os ritmos que poderiam agir de maneira benéfica ou 

maléfica, observando-se que suaves melodias acalmavam os pacientes 

agitados(54). 

 



A música focada para melhorar a capacidade de trabalho teve 

seu início por ocasião da 2ª Grande Guerra, nas fábricas inglesas e norte 

americanas de produção bélica, a fim de que as melodias exaltassem o 

ânimo do trabalhador tornando-o mais eficiente(54).  

 

Nos Estados Unidos a música foi também empregada em 

escritórios, embora mais suave do que nas fábricas por se tratar de 

trabalho intelectual, com a finalidade de estimular o trabalhador, além 

de aliviar a tensão do espírito. “Fatores que nas peças musicais 

poderiam distrair a atenção, tais como mudança de andamento, 

instrumentos ruidosos e cantos eram eliminados, predominando 

conjuntos de corda, instrumentos de sopro e peças em que os tons se 

integram no ambiente, como as cores numa sala bem decorada”. 

 

“A música, como boa iluminação, deve passar quase 

despercebida aos trabalhadores. A música funcional, música a serviço 

da melhoria das atividades humanas, não deve ser ouvida, mas apenas 

percebida”(54:157). Os ritmos chegando ao subconsciente criam uma 

sensação de bem estar e eliminam a tensão de espírito. Em regra, 

utiliza-se a música durante períodos breves, de até 2 horas e meia, 

devendo-se evitar períodos prolongados(54).  

 

No início do século XX a utilização da música como recurso 

terapêutico começou a ganhar força e, em 1941, criou-se a Fundação 



Nacional de Terapêutica Musical, a fim de expandir-se os estudos nessa 

área(54). No entanto, apenas no final do século é que a prática do uso 

terapêutico da música se tornou mais difundida e diferenciada(55). 

 

Como a arte, a música envolve o ambiente e a pessoa por 

inteiro, a forma musical atua sobre a sensibilidade humana e o 

conteúdo é a mensagem que será transmitida, forma e conteúdo se 

mesclam num todo indiviso(53). 

 

A música erudita apresenta esse conteúdo de forma artística 

através do ritmo, da melodia, da harmonia e do timbre dos 

instrumentos, obtendo um elevado teor de arte, preocupando-se não 

apenas com o sentido estético, mas também em transmitir algo 

significativo e verdadeiro utilizando-se da relação sensorial com o 

ouvinte(53). 

 

A música relaxante deve ter sincronicidade rítmica, de modo 

geral, e a música barroca é significativamente eficaz, se comparada a 

outras formas musicais, na indução de “estados alfa”, ou seja, um 

estado de alerta relaxado acompanhado pela sensação de bem estar 

no ouvinte(31). 

                                                                                                                 

O barroco, no setor musical, manifesta-se através do estilo 

concertante sobre o qual se combinam todos os instrumentos. O estilo 



desenvolve o virtuosismo, elemento genuíno e indispensável das 

partituras musicais dos séculos XVII e XVIII(56).  

 

A música barroca também tem predileção pelo som imponente, 

daí o grande desenvolvimento da técnica e da construção musical. 

Johann Sebastian Bach é um perfeito exemplo da arte barroca na 

história da música; o desenvolvimento do estilo concertante, do 

virtuosismo, do colorido, da decoração ornamental e do som 

imponente são eloqüentes testemunhos do espírito barroco da obra de 

Bach(56). 

 

Um dos maiores gênios da música universal, cuja influência ainda 

hoje é sensível em todas as escolas, Bach escreveu uma quantidade 

enorme de obras em quase todos os gêneros conhecidos em seu 

tempo(57). 

 

Com a expectativa de que a utilização da música erudita de 

Johann Sebastian Bach pudesse influenciar na mudança do Estado de 

ansiedade do ouvinte, propusemos trabalhar com uma seleção musical 

deste compositor como música ambiente de um serviço de 

emergência. 



2 OBJETIVOS 

 

 

2.1   Objetivo geral 

 

Ampliar os conhecimentos sobre a influência da música no 

profissional de emergência. 

 

 

2.2   Objetivos específicos 

 

� Verificar se a utilização da música em serviço de 

emergência produz alterações no que se refere ao Estado de 

ansiedade dos profissionais. 

� Conhecer a percepção dos profissionais de emergência 

sobre a utilização da música erudita ambiente. 

 

 

 

 

 

 

  



3     MÉTODO 

 

 

3.1  Tipo de estudo 

 

Foi realizado um estudo de campo descritivo exploratório 

transversal com abordagem quantitativa. 

 

3.2  Campo de estudo 

 

Pronto Socorro Adulto de um hospital privado de médio porte, 

localizado na capital de São Paulo, que presta atendimento nas 24 

horas com todas as especialidades. 

 

3.3  População e critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo médicos, enfermeiros, auxiliares 

administrativos, de farmácia, de limpeza e auxiliares e técnicos de 

enfermagem que trabalham nos períodos da manhã e tarde. Foram 

selecionados os períodos da manhã e tarde pois, juntos, representam o 

maior percentual de atendimento nas 24 horas, portanto, com a maior 

carga de trabalho aos profissionais, considerando sempre as primeiras 

seis horas de trabalho para a coleta de dados. Ainda, por ser o período 

noturno horário em que, fisiologicamente, o descanso se faz mais 



necessário, sendo, nesse caso, mais adequado interromper a música 

ambiente, o que inviabiliza a coleta de dados.   

 

Por se tratar de um estudo de campo, inúmeras variáveis podem 

influenciar o Estado de ansiedade no momento da coleta de dados, de 

forma diferente para cada indivíduo. A demanda de pacientes, o 

estado clínico e a complexidade do tratamento, assim como as 

atividades específicas desempenhadas por cada profissional são 

variáveis que não são passíveis de serem isoladas. Para o controle 

mínimo das variáveis, excluímos os profissionais que não dormiram 

durante o período noturno que antecedeu a coleta de dados em 

função de alteração do ritmo circadiano.  

 

3.4  Instrumentos 

 

Foi utilizado o Inventário de Ansiedade Traço-Estado IDATE(58) 

traduzido e adaptado para o Brasil. Dentre as escalas de avaliação 

clínica e de auto-avaliação, o IDATE está entre as escalas mais utilizadas 

para avaliação de ansiedade, incluída no segundo grupo, por conter 

uma grande proporção de seus itens medindo aspectos inespecíficos, 

que podem estar presentes em qualquer situação de stress(59).  

 

O Inventário de Ansiedade Traço-Estado, IDATE, é composto de 

duas escalas para medir dois conceitos distintos de ansiedade: Estado 



de ansiedade (condição cognitivo-afetiva transitória) e Traço de 

ansiedade (característica da personalidade). Cada uma é composta 

de vinte itens, com quatro alternativas de resposta. Para a escala Traço, 

as alternativas são: quase nunca (=1), às vezes (=2), bastante (=3) e 

quase sempre (=4). A escala Estado (Anexo 4) apresenta as seguintes 

opções: absolutamente não (=1), um pouco (=2), bastante (=3) e 

muitíssimo (=4). A escala é de aplicação individual ou coletiva, 

devendo ser auto-aplicada. Para correção, deve-se inverter os valores 

dos itens 1,6,7,10,13,16 e 19 da escala Traço e dos itens 

1,2,5,8,10,11,15,16,19 e 20 (1=4, 2=3, 3=2 e 4=1) da escala Estado. Em 

seguida, deve-se somar os valores atribuídos aos itens de cada uma e 

classificar os níveis de ansiedade do indivíduo de acordo com o escore 

obtido(58): 

Baixo – escores entre 20 e 34 

Moderado – escores entre 35 e 49 

Elevado – escores entre 50 e 64 

Altíssimo – escores entre 65 e 80 

 

Além do Inventário, foi utilizado um questionário de avaliação 

da percepção do profissional sobre os efeitos da música ambiente 

elaborado pela própria pesquisadora. 



  

3.5  Gravação do CD 

 

Foram utilizados três CDs de Johann Sebastian Bach. 1) BACH for 

RELAXation  2) Royal Philharmonic Orchestra BACH  3) Louco por BACH.  

 

3.5.1  Seleção musical 

 

1. Andante from FLUTE SONATA BWV1034  Michala Petri, recorder; Keith Jarret  (3:06)    

2. GAVOTA EM MI BEMOL MAIOR (4:04)  

3.Adagio ma non tanto from BRANDENBURG CONCERTO Nº6  Amsterdam Guitar Trio  

(4:14)  

4. Adagio CONCERTO PARA OBOÉ EM RÉ MENOR   Douglas Boyd  (2:49)   

5. CANTATA Nº 140 BWV 140  (5:10)   

6. Largo ma non tanto CONCERTO PARA DOIS VIOLINOS E CORDAS EM RÉ MENOR 

Simon Stadange; Elizabeth Wilcock  (6:32)   

7. AIR ON THE G STRING FROM SUITE Nº 3 BWV 1068  (5:00)    

8. Bourrée  SUITE EM SOL MENOR  (1:15)    

9. Allemande from SUITE BWV 1012 Gustav Leonhardt  (3:56)    

10. Andante from TRIO SONATA Nº 4 BWV 1079  James Galway; Kyung-Wha Chung; 

Philip Moll; Moray Walsh  (3:16)  

11. Adagio SONATA Nº 1 EM SOL MAIOR (4:02) 

12. Prelude in C from THE WELL-TEMPERED CLAVIER BOOK I  Sviatoslav Richter  (1:57)   

13. Adagio CONCERTO PARA OBOÉ E VIOLINO EM DÓ MENOR  Simon Standage; David 

Reichenberg  (5:03)   

14. Largo from SONATA BWV 1005  Gustav Leonhardt  (3:19)    



15. Andante from BRANDENBURG CONCERTO Nº 4 Festival Strings Lucerne/Rudolf 

Baumgartner  (3:49)   

16. Courante from LUTE SUITE Nº 1 BWV 996  Julian Bream  (3:43)    

17. CANTATA Nº 208 BWV 208 (4:57)    

18. Prelude in E-Flat Minor from THE WELL-TEMPERED CLAVIER BOOK I  Sviatoslav Richter  

(2:04)  

19. Aria from THE  GOLDBERG VARIATIONS  Gustav Leonhardt  (2:29)   

20. Andante from SONATA Nº 1 FOR VIOLIN & HARPSICHORD BWV 1014  Joseph 

Swensen; John Gibbons  (3:10)    

21.Adagio from  CONCERTO FOR FLUTE, VIOLIN & HARPSICHORD BWV 1044 James 

Galway; Rainer Wolters; Ursula Deutschler; Württemberg Chamber Orchestra; Jörg 

Faerber (5:37)  

22.Andante from  BRANDENBURG CONCERTO Nº 2 Festival Strings Lucerne/Rudolf 

Baumgartner (3:47)    

23. Siciliano from SONATA BWV 1001  Gustav Leonhardt  (3:13)    

24. PRELUDE IN D MINOR BWV 999 Julian Bream  (1:34)   

 

3.6  Solicitação de patrocínio 

 

Foram encaminhadas três solicitações de patrocínio para a 

viabilização do estudo. 

 



 

3.6.1  Hospital Samaritano SP 

 

Após definição do orçamento com equipamentos e instalação, 

encaminhamos ao Hospital, em dezembro de 2004, a solicitação de 

aprovação do serviço com custo total de $8.500,00. Recebemos a 

aprovação da Diretoria no mesmo mês. 

 

3.6.2  Instituto de Pesquisa Fleury 

 

Pretendíamos verificar se a utilização da música ambiente em 

serviço de emergência poderia produzir alterações fisiológicas 

relacionadas ao nível de cortisol salivar nos profissionais, sendo 

encaminhado ao Instituto Fleury, em outubro de 2004, o projeto de 

pesquisa solicitando apoio na redução dos custos com a análise do 

cortisol salivar com a quantidade estimada em 120 amostras. O valor do 

exame realizado no laboratório do Hospital Samaritano, que dispõe de 

uma parceria com a área técnica do Fleury, era de $80,00. 

  

Em fevereiro de 2005 o Instituto Fleury encaminhou a liberação 

da realização do exame ao custo de $20,00 a amostra. 

 



 

3.6.3  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 

 

Em janeiro de 2005 encaminhamos à FAPESP o projeto de 

pesquisa solicitando patrocínio dos custos com a análise do cortisol 

salivar, estimado em 120 amostras a um valor total de $9.600,00. Nesta 

data o Instituto Fleury ainda não havia acordado que faria o exame a 

preço de custo. 

 

Em abril de 2005, a FAPESP encaminhou retorno da solicitação 

por carta julgando o processo como indeferido devido ao custo 

excessivo da pesquisa em relação à contribuição científica ou à 

probabilidade de sucesso, considerando, inclusive, a dificuldade para o 

controle das variáveis individuais relacionadas tanto ao stress como à 

preferência musical. Havia a possibilidade de reencaminhar o projeto 

após as revisões sugeridas para nova tentativa de subsídio, no entanto, 

não o fizemos em função de não perdermos os prazos anteriormente 

estabelecidos para a coleta de dados. A viabilização do financiamento 

era a única possibilidade de recursos para a avaliação do cortisol 

salivar, ficando decidido então, que excluiríamos esse objetivo e essa 

etapa da coleta de dados. 

 

 



3.7  Instalação do som ambiente 

 

A instalação dos equipamentos foi realizada em abril de 2005 e 

ocorreu conforme a dinâmica do serviço permitiu. A pesquisadora 

acompanhou o profissional que executou a instalação orientando a 

equipe de trabalho e, quando necessário, os pacientes. O transtorno 

durante a instalação se deu em grande parte pelo ruído sonoro, e por 

esse motivo algumas vezes houve interrupção da tarefa que foi 

concluída após oito dias. 

 

Os materiais utilizados para a implantação do som foram: 

Amplificador integrado com mixer de 50 watts; micro system Sony com 

capacidade para cinco CDs; potenciômetro para controle de volume; 

arandelas tipo Flush Mouting de 6” com sonofletor de 25 watts;  

transformador de linha de 4 watts. A distribuição sonora pelo ambiente 

contemplou as áreas de recepção, salas de emergência e 

procedimentos, salas de medicação e de imobilizações ortopédicas, 

corredores, postos de enfermagem e área de observação. O 

equipamento central permanece em uma sala administrativa com o 

controle de volume máximo, sendo que em cada sala citada, foi 

mantido um controle de volume mínimo, a fim de que se possam 

atender as possíveis solicitações dos pacientes. 



 

3.8  Coleta de dados 

 

Foi realizada na própria Instituição, pela pesquisadora, durante o 

horário de trabalho dos profissionais envolvidos, durante cinco semanas 

iniciadas na última semana de abril/05 até o final de maio/05. 

3.8.1 Operacionalização da coleta de dados 

Dividida em seis etapas: 

1ª) Foi solicitada a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Instituição (Anexo 1). 

 

  2ª) Após aprovação, iniciamos a primeira semana de coleta de dados 

com o esclarecimento individual a respeito da pesquisa para os 

profissionais envolvidos e, na concordância em participar da mesma, 

solicitamos a leitura e assinatura no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 2) e preenchimento do Inventário de Ansiedade – 

Traço (Anexo 3). 

 

 3ª) Na segunda semana houve o preenchimento do Idate-Estado 

(Anexo 4)  em  horário de início do plantão e de final do plantão do 

profissional. Percebe-se que no final da jornada de trabalho do 

profissional, há uma queda na produtividade, representada pelo 

cansaço físico e mental, o que pode ser agravado pelo excesso de 

stress a que foi submetido. Também há evidências neste serviço, que no 



período da manhã existe uma discrepância do número de 

atendimentos entre o início do plantão (7:00h) e o final do plantão 

(13:00h), fato que não é tão evidente no período da tarde, quando se 

mantém a média de atendimento durante as seis horas consecutivas 

(13:00 às 19:00h). Os dados foram coletados para os profissionais do 

período da manhã às 7:30 e às 12:30h, e para o período da tarde às 

13:30 e às 18:30h, aproximadamente, uma vez que situações imprevistas 

são comuns e podem inviabilizar o agendamento preciso de horário 

com o profissional. 

 

4ª) Na terceira semana ocorreu a implantação da música ambiente no 

setor de Pronto Socorro Adulto e, durante esse período, não houve 

coleta de dados. Por se tratar de profissionais que trabalham em regime 

de escala e plantões semanais, o propósito dessa semana foi de que 

todos os profissionais envolvidos na pesquisa pudessem ter a 

oportunidade de se familiarizar com a música ambiente. 

 

O som ambiente permaneceu durante 1 hora e 28 minutos, com 

intervalos de silêncio de 1 hora e 30 minutos, de forma que o profissional 

ouviu duas vezes a mesma seqüência musical durante seu turno de 

trabalho. Selecionamos músicas instrumentais suaves de Johann 

Sebastian Bach, em uma ordem aleatória da qual o único cuidado foi 

não deixar que músicas com a mesma forma musical estivessem em 



seqüência, com o intuito de não cansar o ouvinte, intercalando 

adágios, sonatas, cantatas, suítes e concertos nas faixas musicais∗. 

5º) Na quarta semana repetiu-se o preenchimento do Idate-Estado nos 

mesmos horários descritos anteriormente.    

 

6ª) Na quinta semana solicitamos o preenchimento de um questionário 

de avaliação da percepção do efeito da música no ambiente de 

trabalho e no desempenho pessoal (Anexo 5), finalizando a coleta de 

dados. 

 

   

3.9  Variáveis do estudo 

 

Este estudo trabalhou com as seguintes variáveis: 

- variáveis sócio-demográficas: sexo, idade e profissão/atividade; 

- variáveis de característica da profissão/atividade: tempo de atuação 

na área de emergência e carga horária de trabalho por dia; 

- variáveis do estudo: Traço de ansiedade do profissional e Estado de 

ansiedade no silêncio e na exposição à música; 

- variáveis de influência: número de atendimentos (demanda de 

trabalho) e preferência musical. 

                                                 
∗
 Adágio – movimento de uma sinfonia, andamento vagaroso. 

   Sonata – composição  instrumental para piano, violino ou violoncelo. 

  Cantata – peça musical originalmente cantada. 

   Suíte – musica instrumental caracterizada pela seqüência de diversos movimentos (lentos e vivos) 

  Concerto – representação de uma peça por grupo de executantes (ex. para uma pessoa – concerto solo) 



 

Definiu-se que sexo, profissão e preferência musical são variáveis 

de níveis nominais, enquanto faixa etária, tempo de atuação na área 

de emergência e carga horária de trabalho/dia foram mensuradas no 

nível ordinal. 

 

 

3.10  Análise dos dados e tratamento estatístico 

  

Os dados contínuos foram inicialmente analisados quanto a 

normalidade através do Teste de distância K-S. Os dados contínuos 

paramétricos foram representados por média e desvio padrão; sendo 

que os dados não paramétricos foram representados por mediana e 

quartis. 

 

Os dados paramétricos foram comparados entre os grupos 

através do Teste T de studant não pareado. Os dados não paramétricos 

foram analisados através do Teste de Mann–Whitney para grupos 

independentes (análise transversal) e o Teste de Wilcoxon para grupos 

dependentes (análise longitudinal). 

 

Os dados categóricos foram expressos através de freqüência 

absoluta (n) e freqüência relativa (%) sendo comparados através do 



Teste de Qui–quadrado de Pearson e, quando necessário, Teste de Qui–

quadrado de tendência. 

 

Foi considerado para todo o estudo risco α ≤ 5% de cometer 

erro tipo I e risco β ≤ 20% de cometer erro tipo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4      RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização da população segundo as variáveis sócio-

demográficas 

Tabela 1. Distribuição das variáveis sócio-demográficas e de profissão / atividade dos 

profissionais da área de emergência. São Paulo, 2005. 

Variáveis Freqüência            Percentil 

Sexo  

Masculino 

Feminino 

25                     51,0 

24                     49,0 

Faixa etária  

18 a 29 anos 

30 a 41 anos 

42 a 53 anos 

54 a 65 anos 

17                     34,7 

21                     42,9 

 9                     18,4 

 2                       4,0 

Profissão  

Médico 

Técnico de enfermagem 

Auxiliar administrativo 

Enfermeiro 

Auxiliar de enfermagem 

Auxiliar de farmácia 

Auxiliar de limpeza 

14                      28,6       

12                       24,5 

12                      24,5 

 6                       12,2 

 3                        6,1 

1                        2,0 

1                        2,0 

Tempo de experiência na área  

menos de 01 ano 

01 a 05 anos 

06 a 17 anos 

18 a 29 anos 

30 anos ou mais 

6                     12,3 

7                     14,3 

26                     53,0 

9                      18,4 

1                        2,0 

Carga horária de trabalho/dia  

06 a 08 horas 

10 a 12 horas 

Mais de 12 horas 

20                    40,9 

26                    53,0 

3                      6,1 

 



Na tabela 1 podemos observar que a freqüência de homens e 

mulheres que participaram do estudo foi proporcional, com maior 

percentual de indivíduos - 21 (42,9%) na faixa etária de 30 a 41 anos. 

 

Apesar da Enfermagem ser constituída por população 

predominantemente feminina, neste serviço, como característica de 

setor privado, busca-se manter um equilíbrio com profissionais do sexo 

masculino a fim de atender a solicitações de pacientes relacionadas às 

atividades assistenciais de caráter mais íntimo. Em contrapartida, a 

equipe médica deste setor constitui-se predominantemente por 

profissionais do sexo masculino e a da recepção do sexo feminino. 

 

Com relação à experiência na área de emergência, 26 (53%) 

dos profissionais trabalham entre 06 a 17 anos na área, destacando-se a 

participação do grupo de Enfermagem∗, quando agrupamos as três 

categorias da profissão, com 21 indivíduos (42,8%). 

 

 O tempo de experiência na área de emergência corresponde 

à faixa etária predominante, denotando que o grupo constitui-se de 

profissionais experientes.  

 

                                                 
∗
 Daqui em diante estaremos nos referindo à Enfermagem de maneira global, em função das atividades 

assistenciais serem muito semelhantes nas três categorias profissionais, apesar dos diferentes níveis de 

atuação. 



A disposição dos profissionais em participar da pesquisa foi um 

fator bastante estimulante, sobretudo na área da enfermagem e da 

recepção, havendo apenas uma recusa de um membro da equipe 

médica. É fato a se considerar que a pesquisadora também exerce o 

papel de chefia de enfermagem, o que poderia ter influenciado na 

aceitação da participação na coleta de dados, no entanto, foram 

inúmeros os comentários entusiasmados e ansiosos pelo início da música 

ambiente. 

 

A carga horária de trabalho por dia é de 10 a 12 horas para 26 

indivíduos (53%) e de mais de 12 horas para 03 profissionais (6%).  

 

Uma análise dos aspectos sociológicos das profissões de saúde 

no Brasil descreve um cenário em que a extensão da jornada de 

trabalho e múltiplas ocupações ocorrem como um mecanismo de 

compensação das perdas salariais, perfazendo frequentemente carga 

horária superior a 50 horas semanais, caracterizando um estado de 

insalubridade ocupacional que tem repercussões psicológicas 

significativas no profissional e em sua relação com os pacientes, 

resultando em uma situação insatisfatória para ambos os lados(60).  

 

 Diante de uma situação inevitável, resta às instituições uma 

maneira de intervir de modo que não haja comprometimento  da 

qualidade assistencial. 



 

4.2   Análise do Traço de ansiedade dos profissionais 

 

Tabela 2. Resposta quanto ao escore de Traço de ansiedade dos profissionais. São 

Paulo, 2005. 

Escore Traço Freqüência Percentil 

Baixo 30 61,2 

Moderado 16 32,7 

Elevado  3 6,1 

Total 49 100,0 

 

A tabela 2 aponta para predomínio do Traço de personalidade 

ansioso de escore baixo com 30 (61%) indivíduos, seguido de escore 

moderado com 16 (33%) indivíduos e elevado 03 (6%) indivíduos. 

 

Há um senso comum de que profissionais da área de 

emergência tendem a ser pessoas mais agitadas, ativas e estressadas, 

porém, contrário a essa idéia, neste estudo encontramos a maioria dos 

profissionais (61%) com escore baixo para Traço de ansiedade, 

independente da categoria da profissão; semelhante a esse resultado, 

em avaliação de profissionais de Enfermagem de diversas áreas, foi 

identificado que a maioria dos indivíduos apresentava escore baixo 

para o Traço de ansiedade (n=74)(13). 

 

Uma vez que essa análise não é o foco desse estudo, sugerimos 

que a avaliação do Traço de personalidade do profissional de 



emergência seja aprofundada, a fim de esclarecer se o perfil dinâmico 

que a atividade exige está relacionado à característica do nível de  

ansiedade do mesmo. 

 

4.3   Análise do Estado de ansiedade dos profissionais 

 

Os gráficos 1 e 2 representam o escore de Estado de ansiedade 

dos profissionais no início e o final do plantão na semana de silêncio e 

na semana em que foram submetidos à música ambiente.  

 

 

 

                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                            SCESI SCEF 
                                                                                                                 25% Percentil     32.00 33.00 
                                                                                                                         Mediana    36.00 37.00 
                                                                                                                 75% Percentil     39.00 43.00 
 

 

SCESI – Escore Estado Silêncio Início 
SCESF – Escore Estado Silêncio Fim 
Foi aplicado o teste de Wilcoxon para a avaliação de dados não paramétricos, os valores estão 
representados em mediana e quartis. 
 

Gráfico 1. Comparação do valor absoluto do escore de Estado de ansiedade no início 

e no final do plantão na semana de silêncio. 

No gráfico 1 verificamos que houve alteração significante do 

escore de Estado de ansiedade dos profissionais do início para o fim do 

plantão (p= 0,0048). O valor mediano do escore variou de 36 no início 

do plantão para 37, representando uma variação negativa, porém 

insuficiente para alterar a classificação do Estado de ansiedade, que se 

manteve moderado. 
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A piora do escore de Estado de ansiedade durante o percorrer 

do período de trabalho era esperada, uma vez que inúmeras pesquisas 

já comprovaram o stress da atividade de enfermagem e das profissões 

de saúde em geral(1-2,4-10). 

 

                                                                                                                    

 

Gráfico 2.  Comparação do valor absoluto do escore de Estado de ansiedade no 

início e no final do plantão na semana de música. 

 

Na semana em que os profissionais foram submetidos à música 

ambiente, observamos que houve alteração do Estado de ansiedade 

considerando o valor mediano do escore de 36 no início do plantão 

para 39 no final do plantão (p= 0,0028), conforme demonstrado no 

gráfico 2. 

 

A variação do escore foi negativa, ou seja, identificando uma 

piora do Estado de ansiedade do profissional de forma mais acentuada 
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estão representados em mediana e quartis. 
 



do que na semana de silêncio, contudo, mantendo-se dentro da 

mesma classificação do IDATE – Estado de ansiedade moderado. 

 

Na análise dos dados das duas semanas percebe-se uma 

tendência de piora do escore de Estado de ansiedade na semana de 

música, o que nos leva a refletir se a música poderia, por si só, ter 

causado essa piora. Entendemos que é necessário avaliar se outros 

fatores, a exemplo da demanda de trabalho, poderiam ter colaborado 

para a piora do resultado. 

 

Foram aplicados testes estatísticos que consideraram o valor da 

amostra e puderam representar de forma fiel os resultados obtidos. Por 

esse motivo estamos trabalhando com o valor dos escores em números 

absolutos, de forma que para avaliar a mudança de categoria do 

Estado de ansiedade seria necessária uma amostra maior que 

viabilizasse uma análise qualitativa. 

 

4.4   Caracterização do universo sonoro-musical dos profissionais 

 

Tabela 3. Distribuição quanto à freqüência absoluta das variáveis relacionadas ao 

universo sonoro-musical dos profissionais de emergência. São Paulo, 2005. 

Preferência musical  Distribuição n             

 Enfermagem Médicos Administrativo Limpeza/

Farmácia 

Total 



Música Popular 

Brasileira 

17 7 11 1 36 

Clássica 6 6 - - 12 

Rock 6 8 3 - 17 

Jazz / Blues 6 10 2 - 18 

Sertaneja 4 - - 1 5 

Outros* 2 2 1 - 5 

Samba / Pagode 1 - 1 - 2 

* Ópera, céltica, soul music. 

 

Como demonstrado na tabela 3, a preferência musical dos 

profissionais é bastante variada, com predominância da Música Popular 

Brasileira (MPB) escolhida por 36 (73%) indivíduos, sendo o gênero de 

música clássica, que foi utilizado neste estudo, mencionado como 

preferência por apenas 12 (24%) profissionais. 

A escolha da seleção musical é um fator de extrema relevância 

quando queremos proporcionar algum efeito além do sentido estético 

que a música nos oferece. 

 

Em estudo que utilizou três gêneros musicais diferentes (clássica, 

popular e new age) para avaliar a redução do stress relacionado à 

preferência musical dos ouvintes, a música popular, tal como em nossa 

amostra, foi apontada por 45% dos ouvintes como a de preferência 

(n=58). Após a análise estatística dos resultados, foi observado que a 

música clássica e new age exerceram um efeito significativamente 



positivo na redução do stress, contrário a música de preferência que 

não exerceu tal efeito(61).  

 

A audição da música clássica de Bach e de rock também foi 

avaliada no sentido de esclarecer se a preferência musical interfere no 

efeito benéfico ou não da música para minimizar a ansiedade. Dois 

grupos de estudantes de música tinham como preferência o gênero da 

música clássica; o primeiro grupo ouviu Bach e o segundo grupo ouviu 

rock. O grupo que ouviu rock ficou desconfortável, desanimado e não 

houve alteração dos níveis pressóricos; já o grupo que ouviu Bach ficou 

relaxado e a pressão arterial diminuiu significativamente(62).  

 

Consideramos que o estilo musical adotado para se contrapor à 

música de preferência não era indicado para proporcionar 

relaxamento e diminuição da ansiedade, de forma que poderíamos 

questionar se o uso de música adequada, porém não de preferência, 

teria influenciado de forma positiva no resultado do segundo grupo. 

 

Os dois estudos citados sinalizam para o fato de que, a 

utilização da música de preferência do indivíduo não é determinante 

para a obtenção de resultados positivos na diminuição da ansiedade, 

reforçando a prerrogativa da responsabilidade no momento da 

definição do repertório musical. 

 



De acordo com a percepção do profissional, os efeitos 

produzidos no ambiente foram classificados em positivos (76%) sendo: 

harmonia, relaxamento, calma, tranqüilidade, atenção, leveza, 

diminuição do stress e felicidade – palavras utilizadas por eles,  e 

negativos (11%) sendo: irritação e ansiedade.  

 

Na percepção de alteração da atividade, 41% dos profissionais 

acreditaram que a música foi responsável por alterar seu desempenho 

pessoal, sendo referido como efeitos positivos (85%) maior 

concentração, bom humor, entusiasmo, ordem, alívio do stress, calma, 

relaxamento e alegria; como efeitos negativos (15%) irritação e sono, 

denotando que, independente da variação do escore de Estado de 

ansiedade, a percepção do profissional em relação ao efeito da 

música, tanto no ambiente como em seu próprio desempenho, é 

positiva. 

 

Em relação à manifestação dos pacientes, 26 (53%) profissionais 

informaram ter presenciado algum comentário, de forma positiva com 

15 menções, negativa com 06 menções e ambas com 05 menções, ou 

seja, 47% dos pacientes não verbalizou ter percebido a música 

ambiente. 

 

Quanto à seleção musical, 61% dos profissionais referiram ter 

apreciado o repertório, citando características como suavidade, 



tranqüilidade, relaxamento, leveza, música apropriada e universal; em 

contrapartida, 39% não gostaram ressaltando aspectos negativos como 

uma seleção cansativa, repetitiva, fúnebre e triste. Nos chamou a 

atenção o fato da maioria dos profissionais ter gostado da seleção 

musical, sendo que apenas 24% haviam relatado o hábito de ouvir 

música clássica.   

 

Foram sugeridos outros tipos de música por 37 (76%) profissionais, 

destacando-se a solicitação de MPB para 12 (24%) profissionais. Entre as 

sugestões constam estações de rádio, jazz, blues, new age, músicas 

célticas e sons da natureza. 

 

Embora a preferência por MPB tenha sido apontada por 73% do 

grupo, identificamos que no momento de sugerir outro repertório os 

estilos foram mais diversificados.  Manter a música ambiente foi opinião 

de 47 (96%) profissionais, denotando a aprovação do grupo em relação 

à intervenção. 

 

 

4.5 Estudo das correlações 

 

Houve uma correlação significante entre idade e Estado de 

ansiedade no período de silêncio (r = 0,367; p = 0,009) verificando-se 

assim que, quanto maior a idade, maior a nota obtida no escore de 



Estado de ansiedade no período de silêncio. Já no período de música 

não se observou, nos indivíduos com maior idade, a mesma 

susceptibilidade para  relaxar sob o efeito da música. 

 

Não houve correlação significante entre o grau de instrução do 

profissional e a profissão com o escore de Estado de ansiedade nos 

períodos de silêncio e de música. 

 

 

Tabela 4. Comparação do número de atendimentos nas semanas de silêncio e de 

música. São Paulo, 2005. 

       Número   de     atendimentos diários  

 Silêncio Música Variação Percentual p 

Período manhã 73 89   

 (61 - 75) (89 - 99,6) 22% 0,0001 

Período tarde 70 88   

 (65 - 84) (86- 90) 26% 0,0001 

Teste de Wilcoxon, dados representados em mediana (quartil inferior / quartil superior). 
 

 

Observamos na tabela 4 que o número de atendimentos que 

representa a demanda de trabalho nas duas semanas de coleta de 

dados foi significativamente maior (p<0,05) na semana de música em 

relação à semana de silêncio nos períodos da manhã e tarde. 

 

Não foi possível controlar a variável de demanda de trabalho, 

previsto de antemão na metodologia por tratar-se de um estudo de 

campo em serviço de emergência que funciona com as portas abertas, 



podendo este fato estar diretamente relacionado com a piora do 

escore de Estado de ansiedade, independendo da escuta da música 

ambiente. 

 

Analisando a correlação do número de atendimentos com a 

variação percentual do escore de Estado de ansiedade nas semanas 

de silêncio e música, verificamos que o número de atendimentos 

realizados na semana de música ambiente correlacionou-se 

inversamente com o Estado de ansiedade dos profissionais (r = -0,377; p 

= 0,008), ao passo que a demanda de trabalho na semana de silêncio 

não influenciou na variação do Estado de ansiedade do profissional (r = 

0,145; p = 0,321).  

 

Interessante observar que no momento em que há maior 

número de atendimentos no setor também há maior demanda de 

trabalho, maior número de pessoas circulando, conversando, 

equipamentos ligados, campainhas tocando etc., seria esperado então 

que, em função da intensidade de ruídos, o escore de Estado de 

ansiedade também aumentasse na mesma proporção, no entanto não 

foi o que aconteceu. 

  

O ruído é feito de vibrações desorganizadas em que as 

interferências entre as ondas vibratórias se acavalam e perturbam. O 



som é vibração organizada, com características definidas que podem 

ser trabalhadas em conjunto com outros sons, gerando uma melodia(53).  

 

Alguns comentários realizados por profissionais, envolvidos na 

coleta de dados ou não, surgiram de forma negativa em relação à 

presença da música, com o argumento de que esta estaria 

atrapalhando a atenção e a concentração para alguma tarefa os 

deixando confusos. 

Na presença da música ambiente podemos inferir que houve 

uma tendência de “competição” com o ruído, talvez o sentido de 

ordem que a música transmite pudesse estar sendo “agredido” pela 

intensidade dos ruídos paralelos, gerando conflito para alguns indivíduos 

que se sentiram desconcentrados. 

 

Quatro componentes distintos do sistema de atenção criam a 

capacidade global do cérebro para monitorar o meio ambiente: a 

excitação, a orientação motora, a detecção de novidade e a 

organização executiva, sendo esta que comanda nossas ações e as 

integra com objetivos de curto e longo prazo. Essa função se dá no lobo 

frontal e mantém nossa atenção ao proceder o bloqueio de estímulos 

irrelevantes, permitindo-nos ignorar estímulos paralelos ou controlar a 

atenção e distribuí-la para realizarmos tarefas simultâneas(63). 

 



Buscando o enfoque da atenção e do som, a psicofísica 

esclarece essa relação. Para que se produza uma sensação auditiva, a 

freqüência das ondas vibratórias deve estar compreendida entre 20 a 

20.000 Hz, somos mais sensíveis à freqüências em torno de 2.000 Hz, 

justamente a faixa de freqüência que cobre a maior parte dos sons da 

fala(64). 

 

Na evolução do cérebro humano, as funções analíticas e 

sequenciais da linguagem tornaram-se a meta do hemisfério 

“dominante” (lado esquerdo), enquanto o hemisfério menor se definiu 

como mais adaptado à percepção das relações holísticas e globais, 

podendo considerar aqui a audição musical(52,65), por esse motivo a fala 

é priorizada (em relação à música) pelo nosso sistema de atenção. 

 

Uma técnica chamada de “teste de audição dicótica” é 

baseada no fato de que a informação auditiva que flui pelos principais 

canais auditivos contralaterais ignora qualquer informação conflitante 

entre si, ou seja, a fala será processada prioritariamente pelo hemisfério 

dominante e, neste momento, ouvir a música fica num plano 

subliminar(65). 

 

Poderíamos dizer que o limiar de atenção de cada indivíduo 

pode ser distinto, de modo que para algumas pessoas o estímulo da 



música interferiu na capacidade de manter a atenção em uma única 

tarefa. 

 

Queiroz descreve que mesmo que alguém esteja submerso em 

um ambiente musical positivo e benéfico, sob impacto da vibração 

sonora, poucos serão os benefícios da música se a pessoa não estiver 

com a sua atenção voltada para ela. É certo que a vibração sonora 

estará atuando independente da sua percepção, no entanto, esse 

efeito benéfico será em quantidade, extensão e durabilidade pouco 

significativas(53). 

 

Contrário à teoria de Carvalhal(54), que defende que a música a 

serviço da melhoria das atividades humanas não deve ser ouvida, mas 

apenas percebida, Queiroz(53) propõe que a audição dirigida permite à 

música beneficiar o ser humano numa dimensão maior que  a escuta 

casual, no entanto, não foi o que observamos em nosso estudo uma vez 

que, na presença da música ambiente, quanto maior foi a demanda 

de trabalho, e consequente atenção a outras tarefas que não a 

música, menor foi o escore de Estado de ansiedade. 

 

Retomando o cenário do setor de emergência com aumentada 

demanda de pacientes na semana em que se iniciou a música 

ambiente e, conseqüentemente, maior ruído e maior necessidade da 

atenção dos profissionais às tarefas assistenciais, podemos inferir que a 



audição da música neste contexto não era a prioridade, no entanto, 

houve um efeito positivo à medida que quanto mais tarefas e ruídos 

ocorreram, menor foi o escore de Estado de ansiedade. 

 

Percebemos uma relação coerente desse resultado com as 

teorias apresentadas anteriormente, a saber: 

� O princípio da integralidade e da ressonância teorizado por 

Martha Rogers, onde o indivíduo está em constante troca de 

matéria e energia com o ambiente(44). 

� A orientação do médico Ribas Carvalhal quando afirma que a 

música não deve ser ouvida, mas apenas percebida, uma vez 

que não deve desviar nossa atenção das tarefas prioritárias(54). 

 

 

Tabela 5. Comparação do Traço de ansiedade com a variação percentual do escore 

de Estado de ansiedade nas semanas de silêncio e de música. São Paulo, 2005. 

 Escore Traço Estado n 25 50 (Mediana) 75 

Baixo silêncio 30 -4.0425 2.4150 15.7375 

 música 30 -.6950 3.5550 17.8225 

Moderado silêncio 16 -1.6275 8.4900 17.0725 

 música 16 2.6775 9.8400 14.1650 

Elevado silêncio 3 -2.9400 2.1700 5.2600 

 música 3 -16.6700 -8.5700 -6.3800 

 
 
 
 

Na tabela 5 podemos observar que o Traço de ansiedade do 

profissional não interferiu de forma significante na variação do Estado 



de ansiedade. Sendo assim, inferimos que independente do tipo de 

personalidade do indivíduo, é o trabalho diário o responsável pela 

alteração do Estado de ansiedade do mesmo. 

 

 

Tabela 6. Comparação da percepção do profissional em relação à música com a 

variação percentual do escore de Estado de ansiedade nas semanas de silêncio e de 

música. São Paulo, 2005.  

Hábito de ouvir música 

clássica 

 n 25 percentil 50 

mediana 

75 percentil p 

Silêncio sim 12 -2.72 3.79 11.95 

 não 37 -3.32 2.77 16.32 

p = 0.89 

Música sim 12 -7.74 1.47 5.58 

 não 37 0.00 7.89 16.03 

p = 0.09 

Gostou da seleção       

Silêncio sim 45 -2.98 2.77 16.10 

 não 04 -1.96 7.67 14.65 

p = 0.65 

Música sim 45 -1.06 4.16 14.28 

 não 04 -4.79 0.00 9.87 

p = 0.85 

Alteração atividade       

Silêncio sim 20 -2.33 2.34 10.46 

 não 29 -3.52 6.45 17.57 

p = 0.84 

Música sim 20 -2.62 4.41 13.29 

 não 29 0.00 3.03 18.67 

p = 0.60 

Exerceu efeito 

ambiente 

      

Silêncio sim 38 -3.2 2.55 15.7 

 não 11 -2.9 6.45 13.8 

p = 0.65 

Música sim 38 0.0 4.41 14.3 

 não 11 -8.0 0.0 8.57 

p = 0.53 

Foi aplicado teste de Mann-Whitney 

 

Analisando-se os dados da tabela 6, fatores como o hábito de 

ouvir música clássica, a apreciação da seleção musical, a percepção 



de alteração do ambiente de trabalho e da atividade individual não 

interferiram na variação do escore de Estado de ansiedade. 

 

Em relação à técnica utilizada para a audição do som, fones de 

ouvido ou aparelhos de som portáteis são normalmente utilizados na 

condução das pesquisas e, inclusive, indicados como guidelines de 

intervenção para uso em unidades como terapia intensiva(66), o que nos 

faz mais uma vez trazer a tona a necessidade de adaptar a teoria ao 

contexto da prática. Se intencionamos beneficiar a todos, profissionais e 

pacientes, não temos como operacionalizar fones de ouvido ou 

aparelhos portáteis em locais diferentes. 

 

Não temos conhecimento de estudos que utilizaram música 

através da sonorização do ambiente de trabalho na área da saúde, 

tampouco em serviço de emergência, de forma que este é o primeiro 

trabalho sistematizado utilizando a música ambiente onde a música não 

é o principal foco da atenção de todos. 

 

Assim como Fregtman, pensamos que “não existem receitas, 

mas conhecermos fenômenos primordiais da matéria sonora pode nos 

abrir passagem a um todo coerente que se manifesta subministrando os 

instrumentos necessários, determinantes de um objeto e um método 

para o tratamento da inter-relação som-ser humano”(52:155). 



5    CONCLUSÕES 

 

Por intermédio deste estudo pudemos concluir que a utilização 

da música de Johann Sebastian Bach em serviço de emergência 

diminuiu o Estado de ansiedade dos profissionais a medida que a 

demanda de trabalho aumentou (p=0,008). 

 

A maioria dos indivíduos pesquisados (61%) gostou da seleção 

musical, 77,5% percebeu que a música exerceu efeito ambiente, sendo 

positivo para 76%, negativo para 10,5% e o restante (13,5%) não 

classificou o efeito percebido. Relacionado à atividade individual, 41% 

dos profissionais percebeu alguma alteração, positiva para 85% e 

negativa para 15%. 

 

Limitações do estudo foram consideradas tais como a influência 

de estímulos estressores de caráter particular, a complexidade das 

tarefas assistenciais, bem como o estado clínico dos pacientes 

atendidos nas duas semanas, nos alertando para o fato de que essas 

conclusões não podem ser generalizadas; apenas nos desvendam um 

caminho de possibilidades que a música oferece, também em serviço 

de emergência. 

 

 



6.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A complexidade da relação entre os eventos estressores no 

âmbito profissional e pessoal e a saúde e qualidade de vida do 

indivíduo tem sido campo para incontáveis pesquisas. 

 

Ao inserirmos a música como intervenção nesse contexto, 

criamos diversas possibilidades de atuação e buscamos entender o 

poder do som que, apesar de milenar, ainda nos instiga com diversas 

descobertas. 

 

Através de diferentes abordagens, o estudo da música tem 

favorecido o desenvolvimento de uma assistência de enfermagem mais 

holística e humanizada, proporcionando alternativas de cuidado que 

complementam o modelo biomédico. O cuidado com o profissional de 

saúde é uma responsabilidade que todos devíamos assumir, a fim de 

proporcionar um ambiente de trabalho cada vez melhor e capaz de 

contrabalançar com as exigências inevitáveis da profissão. 

 

As pessoas querem ouvir simplesmente o que gostam, 

desconhecem o fato da música nos fazer experimentar tanto efeitos 

positivos como negativos. Estão atreladas apenas ao sentido estético, 

que pode ser muito diversificado por ter caráter individual. 



Da mesma forma que, ao longo da vida, vamos nos imbuindo 

de experiências e estas nos fazem hierarquizar e enfrentar os estímulos 

estressores de forma tão particular, a audição da música de boa 

qualidade também nos permite incorporar uma certa capacidade de 

perceber os efeitos que esta nos proporciona. 

 

Atender às solicitações de todos os profissionais e conseguir 

satisfazê-los de forma plena é uma ideologia da qual não 

compartilhamos. O foco é favorecê-los à medida que intervimos com o 

grupo. Cada vez mais temos a convicção de que não é a preferência 

musical que proporciona benefícios como a redução do stress, e sim, 

uma seleção musical coerente com o objetivo pré-determinado.  

 

Com clareza e humildade reconhecemos as muitas limitações 

desse estudo; análises objetivas como a medida do cortisol salivar não 

puderam ser realizadas, embora saibamos que surgiriam também 

limitações ligadas à ela em função do ritmo circadiano e dos eventos 

estressores individuais. Alertamos inclusive para o fato de termos utilizado 

um gênero musical e compositor específico. 

 

Poder apontar um caminho, segui-lo e fazer novas descobertas 

nos parece salutar. A pesquisa engrandece nosso mundo interior de 

forma imensurável. Que o produto desse trabalho possa auxiliar a 

Enfermagem a tratar dela mesma de forma mais cuidadosa e humana.



7    ANEXOS 

 

7.1  Solicitação de aprovação ao Comitê de Ética e Pesquisa (Anexo 1) 

 

Ao: Dr. Jorge Amarante – Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Samaritano 

 

 

Vimos, por meio desta, solicitar formalmente a autorização de 

participação deste hospital em pesquisa intitulada “ A música como 

intervenção redutora da ansiedade do profissional de serviço de 

emergência: Utopia ou realidade?”. 

 

Esclarecemos que esta pesquisa tem o objetivo de avaliar se a 

preparação do ambiente de serviço de emergência, com audição de 

música erudita, pode interferir nos estados de ansiedade dos 

profissionais. 

 

Esta pesquisa faz parte da finalização do curso de Mestrado em 

Saúde do Adulto da Pós-graduação da Escola de Enfermagem da USP. 

Agradecemos sinceramente a atenção dispensada e 

colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

 

_____________________                                  _________________________ 

Maria Júlia Paes da Silva                           Maria Fernanda Zorzi Gatti 

Profª. Titular da EEUSP                                       Mestranda da EEUSP 

 



7.2  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2) 

 

I – Dados sobre a pesquisa 

Título da Pesquisa: A música como intervenção redutora da 

ansiedade do profissional de serviço de emergência: utopia ou 

realidade? 

Orientação e coordenação da Profa. Maria Júlia Paes da Silva 

(Professora Titular da EEUSP) 

Pesquisadora: Maria Fernanda Zorzi Gatti 

 

II – Registro das informações ao participante sobre a pesquisa 

O presente estudo busca pesquisar se a música ambiente pode 

reduzir o estado de ansiedade dos profissionais que atuam em serviço 

de emergência. 

Os dados da presente pesquisa serão posteriormente analisados 

e utilizados para finalizar o curso de Mestrado em Saúde do Adulto da 

Pós-graduação da Escola de Enfermagem da USP. Todos os dados 

relativos à pesquisa serão coletados e guardados em local seguro e 

mantido o sigilo sobre a sua identidade. 

 

III – Esclarecimento sobre as garantias do sujeito da pesquisa 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, 

riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir 

eventuais dúvidas. O contato pode ser feito através do telefone 3821-



5650 ou pelo email  maria.gatti@samaritano.com.br, com Maria 

Fernanda Zorzi Gatti. 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de 

deixar de participar da pesquisa, sem que isto lhe traga qualquer 

prejuízo. 

 

IV – Consentimento Pós-informado 

 

“Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e 

ter entendido o que me foi informado, consinto em participar da 

presente pesquisa”. 

 

 

São Paulo,    de             de 2005. 

 

 

 

________________________________              _________________________ 

 Assinatura do sujeito da pesquisa            Assinatura do 

pesquisador 

 

 
 
 
 



7.3  Inventário de Ansiedade Traço (Anexo 3) 

 

Instruções: seguem-se algumas afirmações que têm sido usadas 

para descrever sentimentos pessoais. Leia-as e faça um círculo ao redor 

do número que melhor indicar como você geralmente se sente. Não há 

respostas certas ou erradas. Não gaste muito tempo numa única 

afirmação, mas tente dar a resposta que mais se aproximar de como 

você geralmente se sente.  

 

1. Sinto-me bem. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

2. Canso-me facilmente. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

3. Tenho vontade de chorar. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

4. Gostaria de ser tão feliz quanto os outros parecem ser. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões 

rapidamente. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

6. Sinto-me descansado(a). 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

7. Sou calmo(a). 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 



8. Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não 

consigo resolver. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

10. Sou feliz. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

12. Não tenho muita confiança em mim mesmo(a). 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

13. Sinto-me seguro(a). 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

15. Sinto-me deprimido(a). 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

16. Estou satisfeito(a). 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

17. Às vezes, idéias sem importância entram em minha cabeça e ficam 

me preocupando. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da 

cabeça. 



    1. Quase  nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

19. Sou uma pessoa estável. 

    1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

20. Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus problemas no 

momento. 

1. Quase nunca  2. Às vezes  3. Bastante  4. Quase sempre 

 

    Nome:_______________________________Idade:__________ 

    Profissão: ____________________________Data: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4  Inventário de Ansiedade Estado (Anexo 4) 

 

Instruções: seguem-se algumas afirmações que têm sido usadas 

para descrever sentimentos pessoais. Leia-as e faça um círculo ao redor 

do número que melhor indicar como você se sente agora, neste 

momento. Não há respostas certas ou erradas. Não gaste muito tempo 

numa única afirmação, mas tente dar a resposta que mais se aproximar 

de como você se sente neste momento. 

1. Sinto-me calmo(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

2. Sinto-me seguro(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

3. Estou tenso(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

4. Estou arrependido(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

5. Sinto-me à vontade. 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

6. Sinto-me perturbado(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

7. Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios. 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

8. Sinto-me cansado(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 



9. Sinto-me ansioso(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

10. Sinto-me “em casa”. 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

11. Sinto-me confiante. 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo  

12. Sinto-me nervoso(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

13. Estou agitado(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

14. Sinto-me uma pilha de nervos. 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

15. Estou descontraído(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

16. Sinto-me satisfeito(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

17. Estou preocupado(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

18. Sinto-me superexcitado(a) e confuso(a). 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

19. Sinto-me alegre. 

    1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 

20. Sinto-me bem. 

1. Absolutamente não  2. Um pouco  3. Bastante  4. Muitíssimo 



 

Nome:____________________________________ 

Data: _________  Hora: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5  Questionário de percepção do profissional sobre o efeito da música 

no ambiente de trabalho e no desempenho pessoal (Anexo 5) 

 

1. Qual é o tempo em que você trabalha na área de emergência? 

  ________________________________________________________________ 

2. Qual é a sua carga horária de trabalho total nas 24 horas? 

_________________________________________________________________ 

3. Qual é a sua preferência musical? 

a) Música clássica  

b) Música popular brasileira (MPB) 

c) Samba / Pagode  

d) Sertaneja 

e) Rock   

f) Jazz / Blues 

g) Outras / Especificar:_______________________________________________   

4. Você tem o hábito de ouvir música clássica? 

  (   ) Sim              (   ) Não    

5. Você acha que a música exerceu algum efeito no ambiente de 

trabalho? 

  (   ) Sim              (   ) Não 

  Se resposta afirmativa descreva: 

______________________________________ 

6. Você relaciona o efeito da música a alguma alteração no 

desempenho da sua   atividade?                



  (    ) Sim             (    ) Não 

  Se resposta afirmativa descreva: 

______________________________________ 

7. Houve alguma manifestação dos pacientes? 

  (    ) Sim             (    ) Não 

 Se resposta afirmativa, a manifestação foi: (    ) Positiva             (    ) 

Negativa 

8. Você gostou da seleção musical? 

  (    ) Sim             (    ) Não 

  Porquê? _________________________________________________________ 

9. Você sugere outro tipo de música que poderia ser utilizada no 

ambiente de trabalho? 

  (    ) Sim             (    ) Não 

  Qual? __________________________________________________________ 

10. Você acha que devemos continuar com o som ambiente? 

  (    ) Sim             (    ) Não 

 

 

Nome: _________________________________ 
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