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INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho, do ponto de vista de Ferreira (1995, p. 642), é uma “atividade 

coordenada, de caráter físico e/ou intelectual, necessária à realização de qualquer 

tarefa, serviço ou empreendimento”. É definido também como a “aplicação das 

forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim”. No entender de 

Sampaio; citado por Beck (2001, p. 15), “existe uma onipresença do trabalho 

humano em todas as expressões da vida social, situando o trabalhador numa 

hierarquia social de valores, com prestígio social diferenciado e remetendo-os a 

diferentes possibilidades de consumo, facilidade, adoecimento e morte”. 

 Segundo Chiavenato; citado por Breda; Lazzarotto e Sotel (2006, p. 15), “as 

organizações são unidades sociais ou agrupamentos de pessoas, que buscam 

atingir os objetivos específicos”. Nestas estão inclusas universidade, instituições 

públicas e privadas, hospitais, creches, clubes, casa religiosas e organizações sem 

fins lucrativos. 

 As instituições de saúde investem fortemente em novas tecnologias para 

alcançar este objetivo, porém esta qualidade é oferecida apenas aos usuários. Os 

hospitais não aplicam seu capital nos funcionários; falam de qualidade de serviços, 

mas esquecem da qualidade de vida dos funcionários, que passam a maior parte do 

dia trabalhando. Estas horas não devem ser consideradas um suplício. O estresse 

provoca irritabilidade, fadiga, falta de interesse, ansiedade, distúrbios do 



 
 
 
comportamento, propensão a acidentes, insônia, mudanças fisiológicas, entre outros 

males (VIDAL, 2002).  

 Para Nogueira; citado por Vidal (2002) destaca que o processo de trabalho de 

enfermagem se dá por meio do atendimento, sendo um processo específico pelo 

fato de envolver o paciente, seu corpo e sua personalidade, tornando-o diferente de 

qualquer outro tipo de serviço. Isso ajuda a entender a declaração de Rui de Góes 

coordenador do Greenpeace em trabalho e saúde: “não adianta brigar por aumento 

de salário enquanto o trabalhador não tiver condições de ter uma qualidade mínima 

de vida”. A organização que emprega a qualidade de vida no trabalho tem 

funcionários, motivados, diminui o índice de faltas/atrasos, sem desperdício de 

materiais, sem violências e/ou acidentes no trabalho, obtendo assim, uma alta 

performance e consequentemente produzem serviços de boa qualidade, 

contribuindo para que os usuários estejam satisfeitos. Por outro lado, a Agenda 21 

menciona em seus itens [...] “d - Reduzir os acidentes, ferimentos do trabalho, 

segundo procedimentos estatísticos reconhecidos”, e “e - Aumentar a oferta de 

educação, treinamento e reciclagem para os trabalhadores, em particular na área de 

saúde e segurança no trabalho e meio ambiente”, IPARDES (2001, p. 213). 

 O estudo justifica-se pelo fato de que os avanços científicos e tecnológicos, 

na área da saúde, exigem dos profissionais da saúde aprimoramento permanente e 

continuado. As condições de trabalho figuram como importante avanço na busca da 

qualidade, sua ausência fere um dos princípios da Agenda 21, o qual refere que, “os 

seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em 

harmonia com a Natureza”. 

 

 

 

 



 
 
 
OBJETIVO 

 

 Pesquisar os fatores que prejudicam a qualidade de vida no trabalho dos 

enfermeiros que atuam em hospitais. 

 
 
METODOLOGIA 

 

 O estudo foi desenvolvido na perspectiva da pesquisa survey 

descrita/exploratória. O estudo utilizou-se também da pesquisa bibliográfica, que 

segundo Cervo e Bervian (2002, p. 65-66) é possível “explicar um problema através 

de referências teóricas publicadas em documentos [...], conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado 

assunto, tema ou problema”. A coleta dos dados iniciou-se no mês de agosto de 

2009. A pesquisa bibliográfica foi realizada em sites de natureza científica, como 

scielo, e ainda em livros e documentos. Realizou-se a busca no scielo com o tema, 

trabalho, hospital, enfermeiro, qualidade de vida no trabalho, foram encontrados na 

base de dados 55 artigos. Destes foram utilizados somente 13 artigos que 

responderam sobre o tema pesquisado. A análise dos dados obedeceu à 

abordagem quanti-qualitativa.  

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O hospital é um ambiente em que o enfermeiro fica exposto a riscos 

biológicos e químicos, sofre forte carga emocional e física, atua em horários atípicos, 

com longas jornadas de trabalho, insuficiência de funcionários, carência de materiais 

e equipamentos, baixos salários, sem autonomia e motivação.  

Na seqüência descrevem-se os resultados da pesquisa. Martino e Misko (2004) 



 
 
 
realizaram pesquisa sobre os estados emocionais de enfermeiros no desempenho 

profissional em unidades críticas. Os resultados evidenciam que a maioria era do 

sexo feminino, 67 mulheres ou 95,7%. As enfermeiras fazem plantão noturno, em 

turnos de 12 por 60 horas. O perfil emocional dos enfermeiros sofre alterações no 

decorrer do plantão, e pode ser creditado ao estresse próprio da atividade 

assistencial. Verificou-se que sentimentos relacionados à nostalgia, 

comprometimento e perspectiva apareceram com respostas de intensidade forte ao 

início e ao final do plantão e foram comuns para as pessoas das três unidades: 

centro cirúrgico, pronto socorro e unidade tratamento intensivo. Observaram-se 

algumas respostas de maior intensidade no início e no final do plantão, indicando 

efeitos específicos dos plantões. No início da jornada de trabalho, as locuções: sinto-

me interessado, sinto-me calmo e estou refletindo, aparecem com intensidade forte, 

sofrendo alterações no término do período. No final do plantão vespertino, falas 

como: estou cheio e sinto um alívio, mostraram-se com respostas de intensidade 

forte, sobretudo nos enfermeiros da unidade de terapia intensiva e pronto-socorro. O 

cansaço das enfermeiras foi uma variável predominante no estudo, sobretudo no 

centro-cirúrgico no período noturno. Com relação ao sono, as pessoas do turno da 

tarde relataram pouca intensidade, sugerindo que as enfermeiras dormem o período 

de sono noturno de acordo com suas necessidades fisiológicas. A resposta dos 

enfermeiros no final do plantão noturno foi de intensidade forte, sugerindo privação 

de sono, sendo as falas: estou cansado, estou cheio, sinto um alívio e estou com 

sono, de acordo com as especificidades de cada turno. 

 Pafaro e Martino (2004) realizaram estudo sobre o estresse do enfermeiro 

com dupla jornada de trabalho em um hospital de oncologia pediátrica de Campinas. 

 Os resultados do perfil indicaram que 84,84% dos profissionais eram do sexo 

feminino. Os mais jovens e solteiros pertenciam ao grupo sem dupla jornada. Os 

sujeitos com dupla jornada de trabalho, 62,50%, estavam na fase de resistência; 

29,16% se apresentavam na ausência de estresse, e apenas 8,34%, na fase de 



 
 
 
quase exaustão. No grupo sem dupla jornada, 55,56% estavam na fase de 

resistência, enquanto 44,44% demonstraram ausência de estresse. Ao somarmos 

62,50% dos sujeitos que se encontravam na fase de resistência aos 8,34% que 

estavam na fase de exaustão ou quase exaustão, totaliza-se um percentual de 

70,84% de níveis de estresse para a população do grupo com dupla jornada, 

enquanto que 55,56% de níveis de estresse para o grupo sem dupla jornada. Em 

relação aos níveis de estresse, 66,67% estavam com estresse e 33,33% não 

apresentaram. O nível de estresse para a maioria dos grupos encontrava-se no 

médio, com predomínio dos sintomas psicológicos.  

 Batista; Vieira e Cardoso et al. (2000) desenvolveram uma pesquisa sobre os 

fatores de insatisfação no trabalho do enfermeiro. O perfil dos profissionais foi o 

seguinte: salário entre R$ 500,00 e R$ 3.500,00 e carga horária entre 30 e 40h 

semanais. Sobre os fatores de insatisfação no trabalho, obteve-se maior número de 

citações referentes às condições de trabalho e aos salários, seguidos pelo 

relacionamento interpessoal e intersetorial. Os resultados apontaram que 52 

participantes, 84,6%, estavam insatisfeitos com o salário pelas seguintes 

justificativas: o salário não atende às necessidades pessoais e profissionais, não é 

adequado à realidade e o valor é incompatível para as atribuições e carga horária. A 

necessidade de segurança foi a mais afetada, por não ter condições de trabalho 

adequado à execução das atividades, o que afeta a necessidade de auto-realização, 

e por não conseguir resolver os anseios do usuário em relação à qualidade do 

serviço prestado.  

 Pesquisa sobre enfermeiros com doença crônica e suas relações com o 

adoecimento, a prevenção e o processo de trabalho, realizada por Teixeira e 

Mantovani (2009), com 23 enfermeiros, evidenciou que a idade variou de 35 a 58 

anos e o tempo de atuação profissional foi de 10 a 38 anos. Constatou-se a 

prevalência de enfermeiras casadas (60,87%). A carga horária semanal variou de 30 

a 70 horas. A maioria dos enfermeiros (69,57%) pertence à religião católica e 



 
 
 
17,39% deles não tem religião. O tempo de trabalho na Instituição é de 10 a 25 

anos. Os resultados demonstraram que 82,6% dos enfermeiros conhecem sobre sua 

doença, complicações e agravos. O diagnóstico foi realizado em média há 8,5 anos. 

O lazer de 44,4% está ligado ao entretenimento, 30,9% fazem atividades físicas e 

24,7%, viagens. Um percentual de 57,7% aderiu ao tratamento não medicamentoso 

e 24,7% optaram pelo tratamento medicamentoso. Todos realizam tratamento, como 

dieta e exercícios. Para a maioria (86,2%), o diagnóstico da doença mudou a vida e, 

para 13,8% não houve mudança. O controle do peso é realizado por 44,8%; para 

20,7% houve mudança de comportamento, nas atividades físicas. Quanto aos 

fatores de risco para doenças crônicas e as relações com o processo de trabalho, a 

maioria citou o estresse (25,6%), a hipertensão arterial (21,1%), antecedentes 

familiares de doenças crônicas (18,9%) e obesidade (14,4%).  

 Moretto (2001, p. 54), argumenta que o ser humano é “a principal 

preocupação para a saúde e o define como [...] ser único, biológico, social, político e 

econômico em constante interação com seu meio”. Também é “capaz de controlar 

os fatores determinantes de sua saúde, desenvolvendo-se pela vivência em 

ambientes favoráveis, pelo acesso a informações, experiências e habilidades e pela 

oportunidade de escolha de uma vida mais sadia [...]”. O indivíduo “é possuidor de 

direitos constitucionais que o tornam participante do sistema de saúde através da 

comunidade a que pertence [...] é portador de uma bagagem cultural específica [...]”. 

o autor conceitua saúde como resultante de um conjunto de fatores sociais, 

econômicos, políticos, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos, 

considerando que estes fatores que norteiam a saúde devem ser interpretados como 

recursos para viver a vida e não como objetivo de viver. 

 Pesquisa foi realizada por Druck (2002), sobre a qualidade de vida no 

trabalho do enfermeiro em um Centro de Terapia Intensiva (CTI), com 7 enfermeiros. 

Os resultados evidenciaram predomínio absoluto do sexo feminino; a idade variou 

de 26 a 44 anos; o tempo de graduação variou entre 3 e 14 anos; 6 enfermeiras 



 
 
 
possuíam curso de especialização. Dentre estas, 3 tinham especialização em 

Cuidados Intensivos, 1 em Enfermagem do Trabalho, 1 em Enfermagem Médico-

Cirúrgico e 1 em Cuidados Intensivos e Administração em Serviços de Saúde. As 

enfermeiras trabalhavam na Instituição entre 3 a 25 anos e no Centro de Terapia 

�Intensiva de 1 a 14 anos. Com relação ao turno em que exerciam suas funções no 

CTI: 1 trabalha no turno da manhã, 2 no diurno (M/T intercalados) e 4 não tinham 

turno fixo. O desgaste físico e emocional dos trabalhadores de enfermagem diante 

da dor, sofrimento e paciente em situação grave foram aspectos percebidos como 

interferentes negativos. Para os enfermeiros, qualidade de vida no trabalho e 

qualidade de vida fora dele foram apontadas como formas distintas, mas 

intrinsecamente relacionadas e que se completam, permitindo inferir que os 

enfermeiros relacionam QVT e QV diretamente com a satisfação pessoal e 

profissional e satisfação financeira. Em termos de resultados, foi possível identificar 

que a qualidade de vida não faz parte do discurso do trabalhador.  

 Estudo feito por Martins e Robazzi (2009), com enfermeiros que trabalham em 

unidade de terapia intensiva, sobre sentimentos e sofrimento constatou que tais 

profissionais expressam sentimentos de sofrimento no trabalho, relacionados ao 

paciente crítico jovem, ao fato de levarem os problemas para casa, aos familiares 

dos pacientes, trabalho em equipe, rodízio de funcionários e absenteísmo e à 

tecnologia na UTI. Devido a estes sentimentos de sofrimento, eles demonstravam 

dificuldades na realização do trabalho, por haver interferência na assistência ao 

paciente, familiares e na saúde psíquica dos profissionais. O estudo evidenciou a 

sequência dos sentimentos de sofrimento e a tática defensiva utilizada pelos 

enfermeiros que trabalham em UTI, na busca de definição. Os resultados reafirmam 

que os sentimentos de sofrimento identificados no estudo refletem a realidade do 

trabalho, sendo que o sentimento para eles é natural, normal, inerente à profissão. 

Investigação realizada por Pucci (2004), sobre a gestão de riscos em um hospital do 

Uruguai, mostrou ausência relacionada à cultura de riscos, inexistência de códigos 



 
 
 
de orientação e de planos para que os trabalhadores possam se beneficiar. 

Tampouco existem condições de confiança entre os funcionários, para estabelecer e 

organizar rotinas.  

 Pesquisa realizada por Batista e Bianchi (2006), sobre estresse do enfermeiro 

em unidade de emergência, abrangeu 73 enfermeiros que trabalhavam há 1 ano no 

setor emergencial. As condições de trabalho para o desempenho das atividades 

obtiveram um percentual de 3,69; o nível de barulho na unidade de emergência era 

1,80; as tarefas deveriam ser executadas em um tempo mínimo de 5,2; o tempo de 

supervisão e de realização da educação continuada era 4,49. O ritmo de trabalho 

era acelerado e com deficiência de recursos humanos. Os enfermeiros 

apresentavam um percentual de estresse elevado na supervisão da equipe na 

unidade de emergência de 4,13; o indicativo para alerta de nível de estresse nas 

atividades desenvolvidas foram de 4,1 configurando nível alto de estresse. Os 

resultados evidenciaram que o setor de emergência propicia o desenvolvimento do 

estresse.  

 Pesquisa desenvolvida por Silva; Lima e Farias et al. (2006), sobre jornada de 

trabalho, incluiu 12 enfermeiros que atuam em um hospital geral para conhecer os 

fatores que interferem na qualidade da assistência de enfermagem. Os resultados 

evidenciaram que todas as enfermeiras tinham dois empregos; 41,7% tinham filhos; 

50% eram formadas entre 11 e 16 anos; 58,4% trabalhavam entre 5 e 10 anos e 

41,6% há menos de 5 anos; 75% realizavam atividades de lazer, como viagens, 

praia e cinema; 66,7% atuavam em algum setor hospitalar e 33;3% em unidades de 

terapia intensiva (UTI). Sobre a motivação que leva o profissional a ter mais de um 

emprego, a pesquisa apontou que o aporte financeiro ajuda no orçamento e que ter 

outro emprego abre novos horizontes. Em relação à sobrecarga de trabalho, os 

profissionais que tem mais de um emprego, acabam prejudicando o atendimento 

devido ao desgaste físico e mental; a carga horária é extensa e faltam funcionários,  

 



 
 
 
prejudicando assim, a equipe na prestação de assistência a pacientes com alto grau 

de complexidade.  

 
 

CONCLUSÃO 

 

 Com relação aos fatores que prejudicam a qualidade de vida no trabalho do 

enfermeiro, as pesquisas revelaram que, existe sofrimento emocional, transtornos de 

humor, culpa, ao mesmo tempo, sentem melancolia e cansaço principalmente pela 

falta de sono. Quanto ao estress no trabalho, as pesquisas apontaram que, devido a 

dupla jornada de trabalho, encontram-se na fase de resistência com predomínio dos 

sintomas psicológicos. Sobre a insatisfação estão relacionadas às condições de 

trabalho e o baixo salário, seguidos pelo relacionamento interpessoal. Apresentam 

desgaste físico e emocional devido assistência de paciente, provoca dor/sofrimento 

ao ponto de transferirem estes sentimentos para o lar, e como conseqüência de 

desajuste, advêm o absenteísmo. Por outro, em alguns hospitais existem uma 

ausência relacionada a cultura de riscos, a inexistência de orientação, a falta de 

confiança entre os profissionais e de liderança. Por outro lado, apontam à 

insatisfação, a qual é decorrente do acúmulo de atividades, nº. reduzido de 

profissionais, longas jornadas de trabalho, sobrecarga de funções, elevado nível de 

estress na supervisão da equipe e falta de equipamentos de proteção individual.  

Observou-se que os estudos evidenciaram doenças relacionadas ao trabalho, 

como hipertensão, diabetes e obesidade. Poucos conhecem sobre sua doença, 

complicações e agravos. Menos da metade deles tem condições favoráveis de lazer, 

realizam o tratamento de forma correta e buscam mudar o estilo de vida. Estas 

condições ferem a ecologia humana e os princípios da Agenda 21, os quais 

enfatizam que, “os seres humanos constituem o centro das preocupações 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e 

produtiva em harmonia com a Natureza”. 
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