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RESUMO

O estresse é um mecanismo de reação a exigências variadas, cujos fatores podem ser de natureza física, psicológica e sociocultural e envolve 
componentes físicos, mentais e químicos. Os componentes do estresse que se originam internamente se referem às características pessoais 
(valores, crenças, formas de interpretar e de lidar com as situações), enquanto os externos estão ligados às situações do cotidiano. Para os 
profissionais que trabalham na área de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), a rotina profissional propicia a vivência de situações traumáticas, 
ligadas a sofrimento e morte. Neste contexto, as condições de trabalho nas quais os condutores-socorristas de veículos do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão inseridos podem causar um aumento nos seus níveis de estresse. Com isso, o objetivo deste 
estudo foi avaliar o nível de estresse em motoristas de ambulância do SAMU na cidade de Macapá/AP e apresentar estratégias de enfrentamento. 
A metodologia seguiu o direcionamento de pesquisa de campo, exploratória e quantiqualitativa. A amostra foi composta por 16 condutores-
socorristas do sexo masculino. Os instrumentos utilizados na execução do trabalho foram: Questionário sóciodemográfico; Inventário de 
Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) para avaliar os níveis (fases) do estresse e a predominância dos sintomas; uma entrevista, com 
roteiro semiestruturado, seguindo a questão norteadora. Os resultados indicaram que 7 dos 16 condutores possuem estresse.  Dentre esses, a 
Fase de Resistência foi a mais encontrada (86%). Na Sintomatologia, o escore dos sintomas físicos e psicológicos estiveram empatados (43%), 
tendo somente um condutor não apresentado predominância sintomática (14%). Dentre os fatores estressores, os mais destacados foram: falta 
de manutenção preventiva e corretiva nas viaturas; a ação dos outros condutores no trânsito em relação ao veículo de socorro; o trânsito em 
geral; falta de segurança; locais das ocorrências de difícil acesso e más condições das vias. Concluiu-se que os condutores que apresentaram 
estresse, relatavam durante a entrevista que este era gerado por fatores internos e externos ao trabalho, como problemas financeiros e outros 
empregos. Entretanto, em função das mudanças recentemente ocorridas na política institucional, como o fornecimento de refeição e aumento 
salarial, houve melhora na qualidade do trabalho no último ano, gerando diminuição nos fatores estressores, conforme relatos. Outro fator 
apontado como fundamental para o baixo nível de estresse encontrado é o número de atendimentos por plantão (média de 2,38 atendimentos 
por plantão em 2015) em função da equipe do SAMU avaliada realizar somente atendimentos de alto risco de vida.
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