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RESUMO 

 

FONTES, KM. Avaliação da qualidade de vida de profissionais de enfermagem de 
acordo com a categoria funcional e o local de trabalho. [Trabalho final] Sorocaba 
(SP): Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, 2012. 
 
Considerando que poucos focalizam e discutem sobre a saúde do trabalhador de 
enfermagem, ainda mais quando abordam-se as três categorias funcionais e locais 
distintos de trabalho, este estudo teve como objetivos: avaliar o impacto da 
qualidade de vida nos profissionais de enfermagem; determinar quais dimensões 
tem maior impacto na qualidade de vida destes, e se o trabalho na unidade 
hospitalar, pública e privada, relaciona-se de forma diferente na qualidade de vida; e 
verificar se há correlação entre: o impacto percebido na qualidade de vida e nível de 
atividade física; qualidade de vida e presença ou ausência de depressão; qualidade 
de vida e variáveis sóciodemográficas; e qualidade de vida e as condições de 
trabalho. A pesquisa foi quantitativa, e os dados foram coletados por meio de 
questionários que os profissionais responderam e devolveram à pesquisadora. Os 
dados coletados foram tabulados e analisados atentamente, de maneira cautelosa. 
Após, foram realizados testes estatísticos, inicialmente para verificar a confiabilidade 
da amostra, e na sequência, para gerar índices que eram provenientes de relações e 
correlações. Os resultados evidenciaram que há impactação na qualidade de vida 
dos profissionais de enfermagem, por diversos fatores, e que estes tem melhor 
qualidade de vida na unidade hospitalar privada. Ficou constatado que quanto mais 
implementações, modificações ergonômicas, e parcerias que os empregadores 
fizerem em prol dos funcionários, surgir-se-ão reflexos positivos, os índices de 
satisfação no trabalho aumentarão, e concomitantemente, devido a melhora da 
qualidade de vida, as respectivas funções serão executadas de maneira mais 
produtiva e com qualidade significativa. 
 
 
Palavras-chave: qualidade de vida; saúde do trabalhador; enfermagem; atividade 
física. 
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ABSTRACT 

 

FONTES, KM. Assessment of quality of life of nurses according to functional 
category and the workplace. [Final work] Sorocaba (SP): Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, PUC-SP, 2012. 
 
Whereas few focus on and discuss occupational health nursing, especially when 
addressed to the three functional categories and different places of work, this study 
aimed to: assess the impact of quality of life in nursing professionals; determine 
which dimensions have greater impact on quality of life of these, and if they work in a 
hospital, public and private, relates differently in quality of life, and see if there is a 
correlation between: the perceived impact on quality of life and level of activity 
Physical; quality of life and the presence or absence of depression, quality of life and 
socio-demographic variables, and quality of life and work conditions. The research 
was quantitative, and data were collected through questionnaires that professionals 
answered and returned to the researcher. The collected data were tabulated and 
analyzed carefully, cautiously. After, statistical tests were performed initially to verify 
the reliability of the sample, and further, to generate indices that came from 
relationships and correlations. The results showed that there impaction on quality of 
life of nursing professionals by several factors, and they have better quality of life in a 
private hospital. It was verified that the more deployments, ergonomic modifications, 
partnerships and employers on behalf of employees do arise will be positive effects, 
the levels of job satisfaction will be increased, and concomitantly, due to improved 
quality of life , their functions will be executed in a more productive and quality 
significantly. 
 
 
Key words: quality of life, occupational health, nursing, physical activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Todo início de uma nova etapa é misterioso por ser desconhecido, e isso me 

incentiva a sempre buscar algo a mais, pensando nos novos desafios que virão. 

 Desde criança, nada me prendia a atenção por muito tempo, a partir do 

momento em que eu descobria o segredo ou finalizava determinada tarefa com 

perfeição, não tinha mais o prazer em desenvolvê-la; em contrapartida, gostava de 

ajudar e ensinar aos outros como fazer, compartilhando o que eu sabia. 

 De origem humilde e muito esforçados, meus pais me criaram, e também me 

ensinaram a ter caráter, ser humilde, objetiva, perseverante, decidida, e focada em 

alcançar meus objetivos; nunca hesitaram para investir na minha educação (aulas 

de ballet, jazz, violão, canto, inglês, colégio, universidade, etc), e me proporcionaram 

tudo o que puderam, da melhor maneira possível. 

 Minha família materna, principalmente minha avó, teve grande participação 

em meu viver; assim fui crescendo, e a cada dia adquirindo mais responsabilidade.  

 Sem qualquer influência, escolhi cursar Fisioterapia, e meu ímpeto de 

compartilhar meus conhecimentos com outras pessoas foi se acentuando.  

 Ao cursar o segundo ano, do ensino superior, me inscrevi e fui aprovada no 

processo seletivo, tornando-me monitora da disciplina de Anatomia, onde então, tive 

a certeza de que minhas explicações sanavam as dúvidas dos demais; e no último 

ano, durante os estágios, também pude enxergar que minhas atitudes, provindas de 

embasamentos, geravam êxito aos pacientes, pois estes, mesmo que minimamente, 

apresentavam sinais de melhora após minhas condutas, sendo tudo muito 

gratificante. 

 Entretanto, a possibilidade de poder prevenir determinados distúrbios 

patológicos nas pessoas me chamava a atenção, e era algo pouco explorado na 

universidade, mas que eu tinha ciência que influenciaria diretamente na qualidade 

de vida (QV) destas, independentemente do sexo, idade, profissão, e assim, me 

especializei em Fisioterapia do Trabalho. 

 Mesmo com a Pós em andamento, comecei a trabalhar; atuei por quase 

quatro anos em uma empresa, como membro do setor de Saúde Ocupacional, e 

verificava que a cada sugestão eficaz, modificação e/ou reorganização de local de 

trabalho, e a execução de determinados exercícios pré, durante e pós laborais eram 
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significativos tanto para os profissionais, quanto para os índices de satisfação da 

empresa; diariamente novos desafios eram explorados, e eu constatava toda a 

teoria na prática. 

 Sentindo a necessidade de conhecimentos mais técnicos fiz MBA em Gestão 

da Qualidade e Produtividade para poder compreender de maneira mais detalhada 

algumas atividades, nas quais eu participava diretamente junto aos engenheiros e 

outros profissionais, e ao mesmo tempo me especializei também em Docência no 

Ensino Superior, iniciando então a lecionar em cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu. 

 Com uma rotina árdua na maioria das vezes, sem disponibilidade para outros 

afazeres, conclui as especializações, e como eu já vinha pensando qual seria o 

próximo passo, me dediquei a uma temática que desde os tempos do estágio no 

setor hospitalar, me intrigava, isto é, um profissional de enfermagem tem QV? Sobra 

algum tempo para que os mesmos cuidem de si próprios? Como prevenir estes 

profissionais de algum distúrbio ou alteração patológica que possa surgir 

futuramente?  

 Afinal, nunca vi um profissional dessa área ocioso em um hospital, 

independentemente da categoria, do setor e do local de trabalho (público ou 

privado), ao contrário, sempre atendendo muitos pacientes e com muitas atividades 

delegadas diariamente, salientando também, a porcentagem dos profissionais que 

acabam trabalhando em mais de um emprego, dentre outros fatores. 

 Enfim, agregando essas e outras questões, com a experiência que tenho na 

área ocupacional e preventiva, me atentei ao montar um projeto que possivelmente 

conseguisse abordar estes questionamentos, e fiz minha escolha: cursar o Mestrado 

Profissional em Educação nas Profissões da Saúde, na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) / Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

(FCMS). 

 Satisfatoriamente fiz a escolha correta, e para variar, eu, “a mascotinha da 

turma”; a cada disciplina tinha a certeza de que era o que eu queria, e assim 

apresentava evoluções. 

 Novos desafios eram lançados, as cobranças mais acirradas, e muitas vezes, 

ia para a casa completamente capciosa, mas posteriormente, após muita dedicação 

e estudo, eu discernia a complexidade dos assuntos. 
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 Ainda mestranda, e docente de Pós-graduação, optei em seguir integralmente 

a carreira acadêmica, apesar de me realizar também na área empresarial, e tornei-

me docente de cursos de Graduação em duas instituições de ensino. 

 A partir daí minha rotina mudou novamente, e como consequência, fiquei 

ainda mais determinada e focada. 

 Atualmente além de lecionar, também sou orientadora e co-orientadora de 

trabalhos de conclusão de curso e monografias, e inclusive, já tenho mais objetivos 

e metas traçadas para continuar buscando. 

 Mesmo com pouca idade, sei que toda ação gera uma reação, e que tudo tem 

uma porcentagem de dificuldade, as quais, às vezes, desanimam as pessoas a se 

dedicarem ao extremo, mas acredito que obstáculos são iguais às pedras que nos 

deparamos em qualquer lugar, basta sermos determinados e estudarmos a melhor 

forma de driblá-los, sem que nenhuma pessoa seja prejudicada, que os venceremos. 

 No entanto, é perceptível o quão meu projeto tornou-se complexo; quanto 

mais estudava, mais lapidado este se tornava. 

 Juntamente com meu orientador, definindo passo a passo as tarefas a serem 

executadas, delimitamos o público-alvo, os locais de pesquisa, a amostra do estudo, 

e a metodologia a ser desenvolvida. Algumas vezes surgiam pedras pequeninas, 

porém rapidamente estas desapareciam. 

 Aos poucos meu perfil foi se instaurando ao projeto, que fora se tornando 

desafiador por avaliar o impacto da QV dos profissionais de enfermagem, uma vez 

que é notório que o número de pesquisas sobre QV em geral e em saúde, em 

particular, tem crescido significativamente nos últimos anos, demonstrando a 

preocupação dos pesquisadores em suprir o que o avanço tecnológico não foi capaz 

de fazer1,2, e inserir essa variável tanto nas avaliações quanto nas intervenções, 

para melhora de condições pessoais, populacionais e mesmo ambientais por parte 

do poder público e da iniciativa privada.  

 Relatos literários, dentre os estudos de QV, pouco discutem sobre a saúde do 

trabalhador como foco, mas num contexto geral, salientam que a saúde pode ser 

afetada por fatores comportamentais, organizacionais, e ambientais3. 

 O campo da saúde do trabalhador é novo no contexto brasileiro, e vivenciado 

de forma bem específica na América Latina. Este é resultante de um processo 

evolutivo sobre as questões de saúde e trabalho referentes ao mundo do trabalho, 

que se iniciou após a revolução industrial, através da medicina do trabalho, 
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passando pela saúde ocupacional, que busca investigar as questões alusivas ao 

mundo do trabalho por uma compreensão e contribuição de diversas ciências e 

disciplinas, a fim de possibilitar a expressão de todo um sistema complexo e 

dinâmico, que compreende o trabalho4.  

 Observa-se que na Enfermagem, os profissionais, além do cuidado direto ao 

paciente, executam um trabalho organizado pela lógica administrativa taylorista, 

consistindo-se em um trabalho decomposto, por tarefas, hierarquizado, 

sistematizado em trabalhadores por categorias profissionais e atribuições 

sistematizadas pela Lei do Exercício Profissional 189/96, que determina a execução 

de atividades consideradas de maior e menor grau de complexidade de acordo com 

as categorias e o saber destes profissionais, com formação profissional e 

conhecimentos com saberes teóricos científicos, habilidades técnicas e de prática, 

adquiridos pela experiência profissional e especializações, o que configura um 

processo de trabalho (PT) com a exigência de qualificação, habilidade e destreza, e 

uma distribuição de atividades em graus de maior e menor apreço, organizado de 

forma hierarquizada de acordo com grau de formação e nível de escolaridade4.   

Devido à diversidade de atribuições e volume de serviço, além de um 

cronograma de trabalho exaustivo, que os mesmos podem vir a refletir 

consequências advindas de uma vida laboral intensa, apresentando diversas 

manifestações deficitárias, que interfiram no seu bem-estar5,6,7.  

 A Enfermagem é uma área que exerce um trabalho complexo, combinando 

três ações básicas, não dissociadas, ou seja, a educação em saúde, o cuidado e a 

gerência dos sistemas de enfermagem. Educar é um PT dirigido para a 

transformação da consciência individual e coletiva de saúde, de modo que as 

pessoas possam fazer escolhas; cuidar é uma ação com finalidade de transformar 

um estado percebido de desconforto ou dor, em um outro estado de mais conforto e 

menos dor, logo, tem uma perspectiva terapêutica; enquanto que, gerenciar tem 

uma finalidade genérica de organizar o espaço terapêutico, desenvolvendo 

condições para a realização do cuidado, e uma finalidade específica de distribuição 

e controle do trabalho da equipe8.  

 No entanto, pode-se afirmar que a prática profissional de Enfermagem 

compreende a assistência/cuidado, educação e pesquisa, e administração, sendo 

que a prática assistencial/cuidado consiste no que há de mais expressivo, o 

propósito primordial, isto é, enquanto que a prática educativa e de pesquisa são o 
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corpo de conhecimento para o desenvolvimento da prática e o gerenciamento, a 

planificação e o projeto que envolvem este conjunto, vem sendo compreendido 

como administração da prática profissional; portanto, é a prática assistencial/cuidado 

que diferencia os profissionais de enfermagem dos outros profissionais da saúde8.  

 Os objetivos do trabalho da Enfermagem são as atividades inerentes aos 

cuidados com o paciente e sua família; é um trabalho exigente e intencional, com 

particularidades, tais como: a assistência ininterrupta ao paciente nas vinte e quatro 

horas do dia, a necessidade de estabelecer relações interpessoais com colegas, 

pacientes e seus familiares, e a necessidade de regimentos, normas e rotinas pré-

estabelecidas para cada serviço, dentre outros aspectos9.  

 A influência dos interesses do setor hospitalar, curativo e empresarial, 

dominante na política de saúde reinante no país para com a área da Enfermagem 

permite com que haja a participação do enfermeiro nas decisões e na gestão do 

setor saúde10.  

 É de grande valia, salientar que o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), normatizou em âmbito nacional, na Lei do Exercício Profissional, a 

obrigatoriedade de haver enfermeiro em todas as unidades de serviço onde são 

desenvolvidas ações de enfermagem durante todo o período de funcionamento da 

instituição de saúde, resolvendo que: 

 Art. 1º - As instituições de saúde do país deverão levar em conta, para o 

quantitativo mínimo dos diferentes níveis de formação dos profissionais de 

enfermagem, o estabelecido na presente Resolução. 

 Art. 2º - O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem 

deverá basear-se em características relativas. 

I – à instituição/empresa; 

II – ao serviço de Enfermagem; e 

III – a clientela. 

 Art. 3º - O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, 

incluindo todos os elementos que compõem a equipe, referido no Art. 2º da Lei nº 

7498/86, para as 24 horas de cada Unidade de Serviço, considerou o sistema de 

classificação de pacientes, as horas de assistência de enfermagem, os turnos e a 

proporção funcionário/leito. 

 Art. 4º - Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de 

enfermagem, por leito, nas 24 horas: 



18 
 

- 3,0 horas de enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado: - 4,9 

horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intermediária;  

- 8,5 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva; e 

- 15,4 horas de Enfermagem, por cliente na assistência intensiva. 

 § 1º - Tais quantitativos devem adequar-se aos elementos contidos no Art. 2º 

desta Resolução. 

 § 2º - O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido do 

Índice de Segurança Técnica não inferior a 30% do total. 

 § 3º - Para áreas, como Centro Cirúrgico ou outras, onde as horas de 

assistência de enfermagem não são calculadas por leito, o dimensionamento será 

objeto de Resolução complementar. 

 § 4º - O quantitativo de enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais, 

educação continuada e missões permanentes, deverá ser dimensionado de acordo 

com a estrutura da organização/empresa. 

 § 5º - Para efeito de cálculo deverá ser observada a cláusula contratual 

quanto à carga horária. 

 Art. 5º - A distribuição do percentual, do total de profissionais de enfermagem 

deverá observar as seguintes proporções, observando o Sistema de Classificação 

de Pacientes: 

1 – Para assistência mínima e intermediária, 27% de enfermeiros (mínimo de seis) e 

73% de técnicos e auxiliares de enfermagem. 

2 – Para assistência semi-intensiva, 40% de enfermeiros e 60% de técnicos e 

auxiliares de enfermagem. 

3 – Para assistência intensiva, 55,6% de enfermeiros e 44,4% de técnicos de 

enfermagem. 

 Art. 6º Cabe aos enfermeiros, classificar os clientes para fins de assistência 

de enfermagem, segundo o Sistema de Classificação de Pacientes: mínima ou 

autocuidado, intermediária, semi-intensiva e intensiva. 

 Art. 7º - O atendente de enfermagem não foi incluído na presente Resolução, 

por executar atividades elementares de enfermagem não ligadas à assistência direta 

ao paciente, conforme disposto da Resolução COFEN nº 186/95. 

 Art. 8º - O disposto nesta Resolução aplica-se a todas as instituições de 

saúde. 

 Art. 9º Estes parâmetros aplicam-se no que couber a outras instituições11.  
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 Isto é, independentemente da categoria funcional (CF) dentro da equipe de 

enfermagem e do tipo de unidade de trabalho destes profissionais, existem 

situações de sobrecarga, tanto física quanto emocional, na vida diária desses 

profissionais, pois a teoria não se aplica em sua totalidade12,13,14,15.  

 Na realidade, o ambiente de trabalho da Enfermagem é identificado como 

controlador, caracterizado pelo excesso de cobranças, o que sinaliza para limitação 

da liberdade e, consequentemente, menos espaço para criatividade, gerando 

sentimentos negativos, como tristeza, decepção e angústia. A organização sistêmica 

do trabalho provoca excesso de trabalho para as três CF da Enfermagem, 

resultando em desgaste físico e psíquico que podem levar ao sofrimento 

mental14,15,16,17,18. 

 Por outro lado, o caráter humanitário e de assistência pessoal pode ser um 

fator de auto realização, que pode melhorar a QV destes profissionais devido à 

nobreza de suas atividades.  

 De modo geral, o trabalho de enfermagem se situa no contexto do setor 

saúde, como um trabalho coletivo, agregado ao trabalho dos demais profissionais da 

saúde. Assim, o processo assistencial congrega diferentes trabalhadores, 

instrumentos e finalidades específicas, com um objetivo comum, que é a saúde do 

paciente8. 

 Sendo a interdisciplinaridade uma de suas características, que trabalha a 

relação PT e saúde pela visão valorativa do trabalhador, buscando compreender os 

elementos do seu ambiente do trabalho e a sua relação com o seu modo de viver, e 

as competências de mudanças na estrutura do mundo do trabalho, “a saúde do 

trabalhador rompe com a concepção hegemônica que estabelece um vínculo causal 

entre a doença e um agente especifico, ou a um grupo de fatores de risco presentes 

no ambiente de trabalho e tenta superar o enfoque que situa sua determinação no 

social, reduzido ao processo produtivo”4. 

 De acordo com as mudanças sociais ocorridas ainda na década de 80, a 

saúde do trabalhador ganhou espaço de discussão e inserção no cenário político 

brasileiro, através da Lei 8.080, formulada na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 

l986, que propôs a vigilância em saúde do trabalhador, pelo programa de saúde do 

trabalhador, a ser desenvolvida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), trazendo nesta 

proposta espaço para a atual Política Nacional de Saúde do Trabalhador de 

l7/06/99, do Ministério da Saúde, em que representantes de alguns órgãos 
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participaram da formulação preliminar de um documento para uma política de saúde 

do trabalhador voltada para o sistema de saúde4. 

 Neste, se contemplaram as responsabilidades dos gestores nos níveis 

Federal, Estadual e Municipal de saúde, para a viabilização e execução da 

promoção de ambientes e processos de trabalhos saudáveis, assistência, pesquisa 

e formação de recursos humanos para a saúde do trabalhador4. 

 Porém, mesmo com esse avanço desta área ocupacional, ainda há a 

necessidade de nos atentarmos e procurarmos algumas métodos paliativos para 

minimizarmos as consequências advindas das condições de trabalho desses 

profissionais que futuramente podem gerar quaisquer riscos, muitas vezes 

grotescos12,13,14,15. 

 Impõe-se, então, que as organizações/empresas/instituições sejam 

conscientizadas de que devem proporcionar melhorias em todos os aspectos aos 

seus funcionários, e estas consequentemente irão resultar em maior QV a todos; e 

também atuar diretamente sobre os profissionais com um trabalho de educação 

continuada e permanente, além de um apoio para o enfrentamento de atividades 

geradoras de estresse12,15,19. 

 Um primeiro passo é conhecer a situação atual da QV desses profissionais, e 

eventuais fatores que estejam contribuindo para esse estado. 

 A saúde do trabalhador busca a explicação sobre o adoecer e o morrer das 

pessoas, dos trabalhadores em particular, através do estudo dos processos de 

trabalho de forma articulada com o conjunto de valores, crenças e ideias, as 

representações sociais, e a possibilidade de consumo de bens e serviços, na 

moderna civilização urbano industrial4. 

 Todavia, ainda existem poucas pesquisas sobre esse tema, principalmente 

envolvendo todas as categorias funcionais (CF) e os diferentes locais de 

trabalho13,20,21,22. 

 

 

1.1 QUALIDADE DE VIDA (QV) 

 

 Essa nomenclatura surgiu em um livro sobre economia e bem-estar, no ano 

de 1920, por Pigou, no qual referenciava que as classes mais baixas e o orçamento 

do Estado possuíam um suporte governamental; mas foi utilizado como contexto 
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voltado às pessoas, em 1964, por Lyndon Johnson, presidente dos Estados 

Unidos23,24. 

 Após a Segunda Guerra Mundial (GM), o termo passou a ser muito utilizado, 

com a noção de sucesso associada à melhoria do padrão de vida, principalmente 

relacionado com a obtenção de bens materiais, como casa própria, carro, salário, e 

bens adquiridos25,26 . 

 A ideia de QV foi pouco explorada na literatura até 1975, quando 

pesquisadores começaram a investigar os atributos que faziam, bem como os 

instrumentos que poderiam ser desenvolvidos para mensurar esses atributos e gerar 

diagnósticos e intervenções que poderiam ajudar a reduzir os fatores que impactam 

desfavoravelmente27,28. 

 A preocupação com o conceito de QV refere-se a um movimento dentro das 

ciências humanas e biológicas, no sentido de valorizar parâmetros mais amplos do 

que o controle de sintomas, diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa 

de vida27,29. 

 É de consenso entre os autores, que embora o termo tenha sido amplamente 

utilizado nos últimos anos, ainda hoje inexiste uma definição aceita universalmente, 

variando esta de autor para autor, a depender do enfoque privilegiado27,30. 

 QV não depende só da saúde, dos bens-materiais, das crenças espirituais, do 

meio ambiente, da realização pessoal, mas sim, do otimismo, da calma e 

ponderação em relação aos obstáculos da vida e da capacidade para superá-los 

e/ou prestar ajuda aos seus semelhantes (familiares ou não), ou seja, ter mais ou 

menos QV depende muito da personalidade de cada um31.  

 A ideia de estabelecer a relação entre QV e saúde, atravessa toda a história 

da medicina social e ocidental e também latino-americana; em sua maioria, o termo 

de referência não é QV, mas sim, condições de vida23. 

 Estabelecer a correlação, embora bastante inespecífico na medicina social 

dos séculos XVIII e XIX, gera investigações sistemáticas que começam a frutificar 

dando subsídios para o estabelecimento de políticas públicas e movimentos sociais 

em favor do desenvolvimento de QV das populações. O estudo da situação da 

classe trabalhadora na Inglaterra, desenvolvido por Engels, ou da Mortalidade 

diferencial na França, conduzido por Villermé, são exemplos da mudança de 

correlação entre QV e saúde27. 
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 Os primeiros esforços para medir QV começaram com o Relatório da 

Comissão Nacional de Metas do presidente Eisenhower, publicado em 1960, 

incluindo dentre as variáveis que influenciam a QV, uma variedade de fatores tais 

como: educação, interesse individual, crescimento econômico, saúde e bem estar, e 

liberdade31.  

 Admite-se que as várias áreas de saúde tem utilizado diferentes medidas de 

QV para avaliar e predizer o impacto de determinadas enfermidades na população 

em geral, no sentido de obter uma visão integral do indivíduo e sua resposta à 

enfermidade27,30  

 Quanto aos instrumentos de avaliação da QV, estes são importantes para 

orientar programas de promoção desta e comparar a QV de indivíduos, da mesma 

cultura ou de culturas diferentes e, ao se estudar uma doença específica é possível 

utilizar um instrumento de avaliação específico31.  

 Alguns fatores para a avaliação da QV são: ambiente, moradia, divertimento, 

alimentação, roupas, e serviços de saúde mental; ressaltando que a avaliação da 

personalidade deveria estar contemplada nos instrumentos de avaliação31.  

 Em pesquisas anteriores, as pessoas responderam as questões sobre QV 

baseadas em percepções das situações relacionadas àquilo que lhes dava 

satisfação27,32. 

 No entanto, ainda hoje, explanar sobre QV é de grande complexidade, 

mesmo sendo um tema significativamente importante para a sociedade, pois é algo 

complexo para ser definido e a sua conceituação, ponderação e valorização, vem 

sofrendo modificações, que por certo acompanham a dinâmica da evolução da 

humanidade, nas diferentes culturas e crenças, que determinam diferentes 

prioridades relacionadas1. 

 No Brasil, a QV de grande parte da população, tem sido comprometida pela 

crescente disparidade social e desemprego, e ainda pelas mudanças 

sóciodemográficas, como: a concentração da população na área urbana, o 

envelhecimento populacional e a predominância das doenças crônico-degenerativas. 

Em contrapartida, as mudanças tecnológicas alcançadas pelo homem têm gerado 

um aumento de produtividade, que por sua vez, podem melhorar os salários e as 

condições de trabalho e, a longo prazo, fazer progredir a QV e o acesso ao lazer8,33. 

 Todavia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1995), quando se refere 

ao seu uso na saúde, conceitua QV como sendo caracterizada pela percepção do 
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indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações; sendo assim, esta definição é reconhecida mundialmente, e utilizada 

por todas as pessoas, quando estas referem-se à QV em saúde12,14,25,34,35. 

 

 

1.1.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) E ATIVIDADE FÍSICA (AF) 

 

 Todos sabem que as condições inadequadas de trabalho também são fatores 

determinantes que impactam na QV de maneira geral15.  

 A origem dos estudos sobre QVT é atribuída a Eric Trist e seus colaboradores 

que, em 1950, desenvolveram várias pesquisas no Tavistock Institute de Londres, 

com base na análise e reestruturação das tarefas, com o objetivo de tornar a vida 

dos trabalhadores menos penosa27,36.  

 A QVT tem sido preocupação do homem desde o início de sua existência, às 

vezes apresentada com outros títulos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer 

satisfação e bem-estar ao trabalhador27,36. 

 Os anos 90 foram influenciados pela difusão dos conhecimentos sobre QVT, 

sendo que países como a França, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Holanda 

e Itália adotaram modelos e métodos de trabalho, com vistas à satisfação de seus 

clientes internos e externos. Na Inglaterra, Checoslováquia, Hungria, Iugoslávia, 

Canadá, México e Índia a abordagem da QVT apresentou um desenvolvimento 

significativo27,37.  

 No Brasil, alguns estudos começaram a surgir nos estados do Rio Grande do 

Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Ceará, dando 

margem a uma perspectiva de difusão ainda maior27,37.  

 A primeira metade do século XIX apresentou dois movimentos distintos: de 

um lado, a concepção voltada à produtividade e de outro, a preocupação com a 

satisfação do trabalhador27,36. 

 É de consenso entre autores da área de Administração que, os estudos 

realizados por Mayo, Maslow, McGregor, Herzberg e Mc Clelland, servem de base 

para os novos enfoques ou teorias sobre o comportamento do indivíduo quando no 

desempenho de atividades produtivas e de sua QVT27,36,37.  
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 Há a importância dos administradores conhecerem as necessidades humanas 

para melhor compreenderem o comportamento humano e a motivação como meio 

para melhorar a produtividade e a QV dentro das organizações27,38. 

 Duas das Teorias da Administração (Teoria das Relações Humanas e a 

Teoria Comportamentalista) mostram a evolução do pensamento científico em 

diferentes períodos e a valorização crescente sobre o conhecimento do 

comportamento humano no trabalho e focalizam os aspectos humanos relacionados 

ao trabalhador, que influenciam diretamente no produto final do trabalho27,36,38.  

 Atualmente, a QVT, como linha de pesquisa da ciência comportamental, 

encontra-se bastante desenvolvida em países como os Estados Unidos (Quality of 

Working Life), Canadá e França (Qualité de la Vie au Travail) e principalmente na 

Suécia, onde alcançou maior desenvolvimento27,39.  

 QVT também pode ser conceituada como sendo as condições favoráveis ou 

desfavoráveis ao empregado, resultantes do ambiente de trabalho27,39.  

 Além dos aspectos oriundos da determinação da economia globalizada, a 

QVT é enriquecida por estudos que abordam riscos ocupacionais, ergonomia, saúde 

e segurança do trabalho, carga mental, esforços repetitivos, comunicação 

tecnológica, psicologia do trabalho, processos comportamentais que definem a 

inteligência emocional, expectativas no trabalho, motivação, liderança, fidelidade à 

empresa, empregabilidade, entre outros que visam o estudar os multifacetados 

aspectos da relação indivíduo/trabalho27,39.  

 Esta característica abrangente e subjetiva em seu conceito, retrata que a QVT 

visa proteger o empregado e propiciar-lhe melhores condições de vida dentro e fora 

da organização; e para que a QVT seja alcançada, é necessário que o trabalhador 

tenha: remuneração adequada e justa, condições de segurança e saúde no trabalho, 

oportunidade imediata para utilização e desenvolvimento da capacidade humana, 

oportunidade para crescimento contínuo e segurança, integração social na 

organização, constitucionalismo na organização do trabalho, trabalho e o espaço 

total da vida, a relevância social da vida no trabalho27,39.  

 No mundo das ideias, hoje, está disseminado o pacto com a chamada QV em 

todas as áreas do saber, partindo do princípio de que, alterando-se as estratégias 

daquilo que é feito, ou alterando-se alguns critérios que batizam ações no dia-a-dia, 

será possível reverter o quadro de desqualificação da vida atual. Entretanto, nas 
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práticas profissionais esses fatores encobrem muito da exploração do indivíduo no 

trabalho27,40.  

 Dentro da equipe o enfermeiro assume o papel de líder, de administrador das 

condições de vida no trabalho, sendo um facilitador para que se estabeleçam 

relações propícias de bem-estar no convívio41. 

 A pós-modernidade trouxe novos comportamentos, mudanças de perfis 

profissionais, nos hábitos das pessoas e nos valores. O cidadão se vê cada vez 

mais sobrecarregado de trabalho, de informações, desgastando-se em jornadas 

diárias repletas de eventos e de afazeres, isto quando este não é excluído do 

mercado de trabalho por não ter um perfil de competências que seja valorizado33,41. 

 Mas mesmo com a incorporação de novas tecnologias, não significa neste 

setor, economia da força de trabalho, ao contrário, o setor é de trabalho intensivo, 

tanto que no âmbito hospitalar, este é desenvolvido num ambiente rico e 

heterogêneo, e se realiza por meio das várias áreas de atuação: das relações 

interpessoais entre os profissionais e a clientela assistida, ao cumprimento de 

tarefas consideradas árduas para os profissionais de enfermagem, que com o ritmo 

de trabalho, por vezes acelerado, tem pouco tempo disponível para relaxarem14,42,43. 

 Muitas vezes os horários e compromissos do dia a dia dificultam a prática de 

atividades saudáveis, ou seja, estes profissionais acabam descartando qualquer AF 

mesmo cientes de que esta é considerada fundamental para a manutenção da 

saúde quando se objetiva ter uma QV adequada43,44.  

 Então, foi realizada uma meta análise de pesquisas que investigaram a 

eficiência de programas de práticas de AF, e concluíram que estas proporcionam 

benefícios, tanto para o trabalhador, quanto para a empresa; além de prevenir as 

doenças ocupacionais, os programas apresentam resultados mais rápidos e diretos 

com melhora do relacionamento interpessoal e o alívio das dores corporais42,43,44,45. 

Em decorrência disto, a prática de exercícios tem sido incorporada na rotina 

de muitas atividades profissionais e realizada no próprio ambiente de trabalho; a 

essas iniciativas denominam-se ginástica laboral (GL)43,44.   

 Em geral, é evidenciado, que a AF (atividades que levam a um maior 

dispêndio energético e movimentação de musculatura) é conceituada benéfica para 

saúde física e mental; e vários programas governamentais e comunitários tem sido 

implantados no intuito de prevenir algumas doenças degenerativas, principalmente 

as coronárias, hipertensão e estresse42,43,46. 
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 A prática de AF é distinta, entre fazer no local de trabalho ou fora dele, e os 

objetivos são diversos e diferem, mas em qualquer circunstância o ideal é se 

prevenir42,43,45,46. 

 Outra questão sempre abordada quanto se trata da QV é o aspecto 

emocional. Embora esse seja avaliado dentro de escalas de instrumentos genéricos 

de QV, entendemos que devemos dar ênfase, principalmente na influência da 

depressão sobre a QV17,47. 

 Alguns estudos relatam que as atividades desenvolvidas pelas enfermeiras 

são prazerosas, mas, que o desgaste e o sofrimento também estão presentes no 

cotidiano de trabalho, sobretudo o desgaste emocional que tem sua origem: no ritmo 

de trabalho intenso, na necessidade de conviver com o sofrimento e morte e de 

executar atividades que exigem um alto nível de responsabilidade, entre outros 

fatores27,48.  

 A palavra depressão é um típico exemplo de homonímia geradora de 

equívocos de comunicação pelo que interessa aqui distinguir as várias acepções do 

termo. Por depressão, consoante no contexto, entende-se ora um estado emocional 

transitório com tonalidade de tristeza, ora uma mudança mantida e perseverante na 

qualidade da expressão afetiva, ou seja, a tristeza persiste um sintoma 

psicopatológico que se denomina tecnicamente de humor depressivo, ora ainda uma 

síndrome médica, ou finalmente uma doença psiquiátrica49.  

 Deste modo, o termo depressão pode descrever um conjunto de fenômenos, 

que em continuidade, oscilam entre o humor depressivo comum, vulgo tristeza, a 

qual afeta transitoriamente a totalidade das pessoas e é uma emoção normal, até ao 

patamar de uma doença médica grave onde essa tristeza se torna inamovível ao 

longo do tempo, em níveis de intensidade marcada, e em associação com vários 

outros sintomas psicológicos e somáticos, comprometendo o funcionamento pessoal 

e social do indivíduo, e eventualmente, da própria vida49,50. 

 Diante do exposto, e por saber que a dinâmica do trabalho de enfermagem 

envolve tanto intervenções com o corpo e mente dos pacientes, como também, a 

exposição às mais variáveis formas de estímulos físicos e mentais no ambiente de 

trabalho, é veraz que as três CF da Enfermagem estão suscetíveis a desenvolver 

sentimentos de impotência profissional, ansiedade, depressão e medo, 

comprometendo a qualidade de assistência prestada, interferindo diretamente na 

saúde mental desses profissionais, que por vezes necessitam receber apoio e 
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acompanhamento de uma equipe multiprofissional, que possa auxiliar esse 

trabalhador na identificação de seu sofrimento e conseqüentemente desenvolver 

programas de prevenção e manutenção da saúde mental dos memos50.  

 No entanto, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), evidencia que a 

incidência dos problemas de saúde mental entre os trabalhadores está aumentando, 

sendo que um em cada dez trabalhadores sofre de depressão, ansiedade, estresse 

ou cansaço, que em alguns casos levam ao desemprego e à hospitalização, e que 

toda essa situação requer cuidado37.  

 

 

1.2 A PROFISSÃO DE ENFERMAGEM: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Quando contextualizamos o referencial teórico da Enfermagem, rapidamente 

nos referimos ao processo de cuidar, ou seja, o profissional que procura atender de 

forma ética aos pacientes que dele necessitarem, com ideologia de caridade e 

benevolência, sem interesses financeiros12,51. 

 Então é possível afirmar que a Enfermagem está ligada, desde suas origens, 

à noção de caridade e devotamento, sendo seus primeiros executores, pessoas 

ligadas à igreja, ou leigos praticando a caridade; esse fato imprimiu marcas que 

perduram até hoje e se explicitam na concepção de enfermagem, de alunos e 

enfermeiros52.  

 Isto quer dizer que desde tempos remotos, há essa relação: o indivíduo que 

precisa de ajuda, por não estar em perfeito estado fisiológico, hemodinâmico, e o 

profissional que proporciona os cuidados, buscando a breve recuperação deste 

indivíduo53. 

 De maneira geral, o trabalho da enfermagem sempre coexistiu com o cuidado 

caseiro dispensado aos doentes, aos velhos e realizado pela mulher detentora de 

um saber informal, transmitido de mulher a mulher através de gerações. Houve, 

nesse processo, uma ruptura ocorrida durante o período da inquisição, quando 

mulheres foram acusadas de bruxas, por deterem um saber empírico atentatório ao 

“poder da igreja” e ao “poder médico”10. 

 A Enfermagem tem seu marco mais conhecido nas Cruzadas, que ocorreram 

durante os séculos XI a XIII, ou seja, nas expedições comandadas pela Igreja, com o 

propósito de recuperar Jerusalém e reunificar o mundo cristão. As mulheres, 
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diaconisas, perante a Igreja Católica, faziam as primeiras visitas aos doentes, e os 

homens religiosos concediam a assistência de enfermagem, enterrando os que se 

encaminhavam a óbito54. 

 Porém, é tão antiga quanto o homem, pois no ano 300 a.C., programas de 

treinamento desta já haviam sido encontrados em escritos persas, egípcios e 

gregos53,54. 

 Retomando às Cruzadas, devido ao grande quantitativo de doentes e mortos, 

foram criados os hospitais, valorizando a Enfermagem, e fazendo com que esta 

fosse cada vez mais respeitada, pois até então, a mesma era conhecida como um 

suposto trabalho escravo, que desempenhava somente atividades menores, 

embasadas nas ordens dos sacerdotes-médicos54. 

 No transcorrer dos séculos seguintes, a mão-de-obra destas pessoas que 

cuidavam dos que precisavam, foi se tornando escassa; vários conventos fecharam, 

e para que a necessidade fosse suprida, as mulheres que tivessem cometido algum 

crime, eram recrutadas para cumprimento das sentenças, respectivamente, atuando 

na Enfermagem. Com isso, a imagem da profissão declinou, e as condições 

passaram a ser cada vez mais desfavoráveis, com salários baixos e longas horas de 

trabalho41,53,54. 

 A partir da metade do século XVIII até o XIX, com as reformas sociais, aquela 

má reputação começou a ser revertida. Os papéis das enfermeiras, e das mulheres 

(em geral) se modificaram repentinamente, como consequência, das publicações de 

uma moça rica, enfermeira, a Florence Nightingale, que foi à guerra dar assistência 

em um hospital militar, e mesmo com enormes dificuldades obteve muito sucesso. 

Quando esta retornou pós-guerra, estabeleceu uma escola de treinamento destinada 

aos enfermeiros; seus livros, que abordavam o ensino de Enfermagem e o 

atendimento de saúde, colaboraram para que a profissão tivesse o status elevado, e 

fosse mais propagada16,53,54. 

 Os Estados Unidos, ao detectar a existência de enfermeiros preparados e os 

resultados provenientes dos trabalhos destes, despertou a atenção para aquisição 

de capacitações ao país; então as escolas de Enfermagem foram fundadas; 

treinamentos mais fundamentados começaram a surgir; e os hospitais visualizaram a 

vantagem em possuir a própria escola41,53. 

 Em 1909, a educação dos enfermeiros passou a ter nível universitário com o 

surgimento da primeira faculdade junto à universidade de Minesotta, nos Estados 
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Unidos. Porém, os administradores e os médicos ainda permaneciam no controle de 

todo cenário, atribuindo funções às alunas e formandas de Enfermagem, 

desencadeando um progresso vagaroso da profissão53,54. 

 A Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, surgiu em 

1916, fruto das repercussões da Primeira GM, com o objetivo de “formar enfermeiras 

para assistência caritativa e voluntários para as emergências de guerra”, filosofia 

esta, característica da Instituição Cruz Vermelha10,27,53.  

 Já o curso de formação de enfermeiros do Exército aparece na história da 

enfermagem amparado legalmente em 1921, com o objetivo de “preparar pessoal de 

enfermagem para atuar nos hospitais militares existentes no Brasil desde o século 

XVII”10,27,53,55. 

 Com a implantação do modelo Nightingale, na década de 20, na Escola de 

Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública, atual Ana Néri, a 

formação dos enfermeiros voltou-se para a saúde pública. Essa foi a primeira escola 

no Brasil a ter enfermeiras ministrando o ensino sistematizado de enfermagem, 

tendo sido considerada como escola oficial padrão para todo o país, com 

organização administrativa e docente, segundo legislação vigente na 

época10,27,53,55,56. 

 O legado de Florence Nightingale, sem dúvidas se fez presente na formação 

profissional da enfermagem, e foi marcado por uma dualidade: “disciplina, 

autoritarismo, e organização por um lado; e obediência, servilismo e docilidade, por 

outro” 27,53. 

 A Escola Ana Néri, conforme a Lei nº452 de 05 de julho de 1937, que era 

considerada instituição complementar da Universidade do Brasil, passou 

definitivamente a pertencer à esta27,53. 

 Os primeiros cursos tinham caráter intensivo, com duração de 28 meses e, 

em seguida, 32, respectivamente. Exigia-se do candidato a conclusão do curso 

normal ou equivalente, diferentemente, das escolas da época (Cruz Vermelha e 

Alfredo Pinto), cujas exigências restringiam-se apenas ao saber ler e escrever27,53,56. 

 Um dos fatos históricos, que pela primeira vez retratou um grande número de 

mulheres que trabalhavam fora de suas residências, foi a Segunda GM, a qual 

disseminou um enorme efeito para a Enfermagem, enfatizando a educação. Foi um 

período ápice de conhecimentos na medicina e na tecnologia, aumentando 

diretamente o trabalho desses profissionais53,54. 
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 Entretanto, no período pós-guerra, o atendimento de saúde em diversos 

ambientes passou a ser valorizado; os conhecimentos específicos foram se 

aperfeiçoando; publicações foram surgindo; e desta forma, o reconhecimento foi se 

elevando16,54.  

 Como a arte e ciência do cuidar, a Enfermagem é necessária a todas as 

nações, imprescindível em qualquer época e indispensável à preservação da saúde 

e da vida dos seres humanos em todos os níveis, classes ou condições 

sociais51,53,54.  

 Desde então, a Enfermagem tem quatro objetivos primordiais estabelecidos: 

promover a saúde, prevenir a doença, restaurar a saúde, e facilitar o enfrentamento 

da incapacidade e da doença; mas para alcançá-los é de grande valia que o 

profissional tenha conhecimento, habilidades, e raciocínio crítico ao prestar os 

cuidados dignamente16,41,53,54.  

 Em 1961, com a Lei nº 2604/55, regulamentada pelo Decreto nº 50.387/61 

(Ministério da Saúde, 1974), sobre o exercício da Enfermagem, deu-se ao 

enfermeiro o poder de comando em relação aos auxiliares e atendentes de 

enfermagem e aos cuidados de enfermagem. Nesse momento, ocorreu a passagem 

definitiva dos cursos de enfermagem para o nível superior, em obediência ao 

disposto na Lei 2995/5653.  

 No Brasil, a maioria do pessoal de enfermagem ocupa a faixa etária de 20 a 

40 anos. Contudo, em 1983, segundo o COFEN, cerca de dois mil trabalhadores 

dessa categoria tinham idade igual ou superior a 60 anos 76.290 (cerca de 25% da 

profissão), o que representa uma mão de obra idosa, com pessoas que não dispõem 

de tempo para se qualificarem profissionalmente, e que executam suas atividades 

da mesma forma por longas décadas, não são muito abertas as mudanças e 

inovações e tem medo de perder seu espaço, o que muito se choca, com a presença 

do enfermeiro, jovem na sua grande maioria com 25 a 30 anos, começando a 

trabalhar na profissão, com nível universitário, e que é o “chefe”, pois a enfermagem 

tem por característica profissional o sair da universidade, com o deparar de grupo de 

pessoas (trabalhadores de enfermagem) para chefiar e administrar, isto traz 

impasses que se relacionam com a chamada "experiência", a frase “eu sempre fiz 

assim”4.  

 No ano de 1986, com a aprovação da nova Lei do Exercício Profissional em 

Enfermagem, Lei nº7498/86, destacou-se, a importância do ensino na formação do 
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enfermeiro, ao enfatizar o papel do enfermeiro como educador e como integrante da 

equipe de saúde, explicitando, no enunciado da Lei que: “ao enfermeiro cabe 

participar dos programas de treinamento e aprimoramento do pessoal de saúde, 

especialmente dos programas de educação continuada e a educação visando à 

melhoria de saúde da população”4. 

 Considerando que cada paciente tem suas necessidades humanas básicas 

(as necessidades físicas, fisiológicas, de segurança e proteção, de amor e gragária 

(compreensão e aceitação ao dar e receber amor à outras pessoas), de auto-estima, 

e de auto-realização), e que a sociedade é composta por pessoas culturalmente 

diferentes, de várias etnias, e raças, os profissionais de Enfermagem apresentam-

se, em maioria, capacitados para exercerem suas atividades laborativas diárias 

perante cada situação, ou seja, estes vem buscando acirradamente capacitações 

para conseguirem acompanhar a evolução da profissão, e desta forma, 

permanecerem no mercado de trabalho12,33. 

 A evolução da Enfermagem é notória em todos os aspectos, mas isso 

acarreta algumas consequências para os que trabalham na área, e um reflexo disto 

vem sendo retratado por problemas de saúde (lesões por esforços repetitivos, 

depressão, estresse, angústia, etc) levando à uma má QV tanto pessoal quanto no 

trabalho17. 

 O contingente da enfermagem é majoritariamente feminino, e diante da 

situação econômica atual, essas mulheres muitas vezes trabalham em mais de um 

emprego, bem como no hospital, em escalas de turnos. Essa condição leva a 

conflitos entre a vida pessoal e profissional decorrentes da dupla ou tripla jornada8,57. 

 Além disso, há vários ambientes no hospital, estressantes, como a Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI), Centro Cirúrgico, Unidade de Emergência que 

contribuem para a má qualidade de vida no trabalho (QVT). Isso aliado à diversidade 

e complexidade de procedimentos técnicos, e a pequena preocupação das 

instituições com ergonomia, tornando o trabalho da enfermagem mais penoso8,21,57.  

 Portanto, pode-se dizer que as atividades dos profissionais de enfermagem 

são fortemente tensiógenas, e que os desgastes são enormes, de alto risco, mesmo 

por que, as competências técnico-científicas e interpessoais, posteriormente 

incorporadas à formação, são predominantemente desenvolvidas e direcionadas 

para o atendimento ao cliente, família e/ou comunidade, enfim, direcionada ao 

cuidado outro, negligenciando as necessidades pessoais do cuidado de si mesmo. 
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1.2.1 CATEGORIAS FUNCIONAIS (CF) 

 

 O exercício da Enfermagem é privativo das CF desde 25 de julho de 1986. 

Estas ocorrem em diferentes graus de conhecimento, mas as suas atribuições ao 

cuidar do paciente ou clientes são semelhantes, e isto contribui para que a 

sociedade e até mesmo a equipe de saúde não perceba a diferença entre as 

diversas categorias da equipe de enfermagem, assim como as funções específicas 

de cada uma8. 

 A formação dos profissionais de enfermagem é dispare, ou seja, ocorre em 

diferentes graus, a saber: o grau de auxiliar de enfermagem (AE), de técnico de 

enfermagem (TE) e de enfermeiro8,54. 

 Estes profissionais encontram emprego na rede privada, e também, numa 

rede pública em expansão, tanto em nível municipal quanto em nível estadual58,59. 

 Há uma divisão técnica do trabalho que opera verticalmente, com base na 

redistribuição das tarefas entre profissionais de diferentes níveis de qualificação, 

gerando uma importante demanda de pessoal AE, que tem por exigência o primeiro 

grau completo, o que equivale ao primário e ginásio, “atualmente, a maioria desses 

profissionais desenvolvem a parte profissionalizante em curso supletivo após a 

conclusão do primeiro grau”8,53,54.  

 Por outro lado, o TE é um trabalhador de nível médio, com segundo grau, a 

nível de escolaridade, possui segundo grau completo e a parte profissionalizante 

poderá desenvolver-se em curso regular ou supletivo8,53,54. 

 Ao enfermeiro a formação é universitária, durante cinco anos de graduação, 

com as exigências de um curso de nível superior, ingresso por prova vestibular 

muitas outras exigências, possuem residência como modalidade de especialização 

por 2 anos, e outras modalidades de aperfeiçoamento profissional. “O enfermeiro é 

um profissional de grau universitário que lidera a equipe de enfermagem e exerce 

todas as atividades pertinentes, prestação e supervisão dos cuidados de 

enfermagem, prescrição de enfermagem, cargos administrativos, magistério”4,8,54.  

 Com a evolução da Enfermagem como ciência e prática social, o enfermeiro 

passou a assumir papéis não só na assistência, mas na liderança e na pesquisa. 

Além disso, incorporou em sua formação profissional conhecimento de outros 

saberes, a exemplo da ciência da administração60.  
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 O enfermeiro elabora o seu processo de enfermagem (PE), colhendo 

informações sobre o cliente, realizando exame físico e anamnese; levanta os 

problemas do cliente, tendo a partir deste o diagnóstico de enfermagem (DE) e os 

graus de dependência do cliente quanto aos cuidados de enfermagem; elabora o 

plano de assistência e o plano de cuidados diários ou prescrição de enfermagem 

(exemplo: mudança de decúbito de 4 em 4 horas); acompanha a evolução do cliente 

, anotando sua evolução e respostas ao plano de cuidados, e sobre este tem um 

prognóstico4,60.  

 Ambos profissionais, das três CF funcionais, respectivamente estudam 

somente Enfermagem dentro de uma carga horária mínima a ser cumprida, que são 

de 200 horas a 360 horas, incluindo estágio em serviços de saúde, sobre a 

supervisão do enfermeiro professor (licenciatura em enfermagem), o que equivale a 

1 ano e 2 anos de formação total. Ingressam em escolas convencionais, sem prévia 

seleção ao serviço de enfermagem4,54,60.  

 Esses alunos ingressam nas escolas de Enfermagem por opção, e se titulam 

de acordo com a formação em questão, e posteriormente devem dirigir-se ao 

COREN do estado em questão para obterem a carteira profissional da 

categoria4,53,60.  

 A formação profissional recebida nos cursos de Enfermagem, TE ou AE 

valoriza a prática, e com isso ao entrar no mercado de trabalho, estes profissionais 

são absorvidos pelo trabalho que é fatigante e que exige apenas o fazer, de 

preferência cumprindo à risca as exigências da instituição4,8,60.  

 No entanto, os recursos humanos em Enfermagem são considerados um dos 

fatores mais relevantes na operacionalização do sistema de assistência de 

enfermagem, tanto no que diz respeito aos aspectos quantitativo como qualitativo de 

pessoal, quanto ao que se refere à função que cada trabalhador deve desenvolver. 

O cálculo de pessoal deve estar de acordo com a filosofia da assistência de 

enfermagem pretendida quanto à quantidade de funcionários e a proporção entre as 

diferentes categorias que compõem a equipe de enfermagem8. 
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1.3 PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM E QUALIDADE DE VIDA  

 

 É possível afirmar que as atividades exercidas na área da saúde são 

fortemente geradoras de tensão, devido ao número limitado de profissionais e ao 

desgaste psicoemocional advindos das tarefas realizadas nos locais de trabalho17. 

 Na Enfermagem, muitas vezes, os profissionais executam tarefas que não 

correspondem às suas funções, exercendo funções de outras áreas12,33.  

 Em todos os lugares de atendimento são apresentados aspectos muito 

específicos, como a excessiva carga de trabalho/esforço físico, o contato direto com 

situações limite, o elevado nível de tensão e os altos riscos para si e para os outros; 

riscos, estes, que o ensino de Enfermagem, independente da época, sempre impõe 

aos futuros profissionais uma rotina onde está presente alto grau de tensão, queixas 

constantes dos pacientes, ansiedade, tristeza, dor, morte e longos períodos de 

dedicação ao trabalho com rodízios de turnos e duplas jornadas de trabalho devido à 

baixa remuneração10,17,61. 

 A falta de valor social está concretizado nos baixos salários que expressam a 

desvalorização dos profissionais de enfermagem, que trazem consigo o legado de 

uma história calcada na submissão, abnegação, caridade e vocação para cuidar do 

próximo8, e desta forma, os mesmos passam a trabalhar simplesmente por 

obrigação, agregando mais empregos, em vários turnos, plantões, caracterizando 

um quadro de desvalorização profissional, que por sua vez, será o ponto-chave da 

desmotivação dos profissionais57,61,62. 

 Ao avaliar e correlacionar as variáveis de QV e QVT de profissionais de 

Enfermagem, atuantes em unidades do Bloco Cirúrgico de quatro hospitais da 

cidade de Londrina/PR, constatou-se que a remuneração foi considerada como fonte 

de menor satisfação entre os trabalhadores, enquanto o domínio “status” 

profissional, o de maior satisfação e que não há correlação entre as QV e QVT20,63. 

 A análise dos conceitos de QVT evidencia, por parte dos estudiosos, uma 

preocupação constante com o cargo, atribuindo-lhe, direta ou indiretamente, 

importância capital para a melhoria nas condições de trabalho (CT)10. 

 Enfim, a partir do momento que o profissional recebe outra proposta, na qual 

ele seja um pouco mais reconhecido e valorizado pelos desempenhos de suas 

funções, o mesmo não titubeia e opta em executar suas atividades em outro local, 

tornando-se concorrente do emprego anterior. A ausência de uma permanência 
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prolongada em um mesmo serviço dificulta a capacitação e o desenvolvimento de 

expertise. 

 As organizações, por mais informais que sejam, possuem uma estrutura de 

cargos cuidadosamente arquitetada que lhes possibilita atingir objetivos10,27,38. 

 Apesar desta questão ser muito relativa e poder ser advinda de fatores 

individuais como por exemplo a  acomodação no trabalho, com a realização de um 

desempenho mínimo, muitas vezes quando estes profissionais chegam nessa 

condição, é porque já estão cansados de se dedicarem ao máximo. 

 O cargo é o elo entre o indivíduo e a organização menos estruturada; é 

através de um cargo, formal ou informal, que as pessoas realizam suas funções. As 

responsabilidades, as atribuições e os desafios determinam o nível salarial do cargo. 

Portanto, é através dele que os indivíduos percebem sua remuneração e satisfação 

em relação às suas necessidades básicas e às de nível mais elevado10,64. 

 Mas mesmo com esses pesares, é importante que o atendimento, a 

assistência prestada aos pacientes seja como cada qual necessita, pois eles são 

alheios a essas questões e não podem ser prejudicados, afinal, a ética do 

profissional deve permanecer acima de qualquer fato, seja bom ou ruim. 

 

 

1.4 CONDIÇÕES DE TRABALHO (CT) DA ENFERMAGEM NO ÂMBITO 

HOSPITALAR 

 

 O modelo econômico das organizações hospitalares é idêntico ao que domina 

na área industrial. Isto significa que, quanto maior o índice de absenteísmo no local, 

maior a porcentagem do fator acidentário previdenciário (FAP) eles irão pagar.  

 Salientando que, todo passivo é considerado um desperdício, as instituições 

procuram proporcionar melhores CT aos seus funcionários visando cada vez mais 

QV à estes, e consequentemente às mesmas. 

 O hospital possui cinco funções distintas de prestação de serviços, a saber: 

função preventiva, restringindo-se basicamente ao ambulatórios para atendimentos 

pós alta hospitalar controle e prevenção de patologias e complicações; função 

educativa, com informações de saúde pública para a família, formação e 

aperfeiçoamento dos profissionais de saúde; pesquisa científica, diretamente 

relacionada com a saúde; função de reabilitação , com retorno do paciente ao seu 
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meio ambiente e atividades, e finalmente função curativa, que e a sua função 

majoritária, principalmente no cenário da saúde brasileira4,16,65,66. 

 Concomitantemente o Ministério da saúde – Brasil conceitua 

exponencialmente as atribuições hospitalares até o âmbito coletivo, impulsionando 

sua ação preventiva e delimitando vias de atuação. O que se entende pelo princípios 

de hierarquização dos serviços de saúde em setores e níveis primário, secundário e 

terciário de assistência, para a rede SUS, do caso específico brasileiro4,65,67,68,69. 

 O sistema de saúde do Brasil é organizado de forma única e descentralizada, 

constituindo assim o SUS. Este representa “um avanço na regulamentação jurídico 

normativa do setor saúde, consubstanciados no texto da Constituição Federal, entre 

os quais tem a competência de “ordenar a formação de recursos humanos na área 

de saúde“67,68,69.  

 O SUS baseia-se nas seguintes doutrinas: Universalidade, Equidade, e 

Integralidade67,68.  

 A Universalidade pela garantia da atenção a saúde a todo e qualquer cidadão, 

da a todos os indivíduos o direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde. 

“Saúde é direito de cidadania e dever do Governo Municipal, Estadual e 

Federal”67,68.  

 Pela equidade assegura-se as ações e serviços de saúde de acordo com a 

complexidade que cada caso requeira, acima das localidades, privilégios e barreiras. 

Todo cidadão é igual perante o SUS67,68.  

 A visão da Integralidade o SUS garante na prática dos serviços, o usuário 

enquanto indivíduo. “(...) uma pessoa com um todo indivisível e integrante de uma 

comunidade” 67,68.  

 Os princípios do SUS compreendem uma linha normativa das suas doutrinas, 

em que: regionalização e hierarquização dos serviços de saúde devem ser 

organizadas em “níveis de complexidade tecnológica crescente, em uma área 

geográfica definida, e uma população também definida ao atendimento, os serviços 

devem oferecer a população atendida todas as possibilidades e modalidades de 

assistência, bem como o acesso a tecnologia disponível e ótimo grau de 

resolubilidade”67,68. 

 O nível primário deve oferecer solução para os “principais problemas que 

demandam os serviços de saúde e os demais problemas serão referência aos 

serviços que exijam maior complexidade tecnológica. A rede de serviços de saúde 



37 
 

do SUS, organizada de forma hierarquizada e regionalizada permite o conhecimento 

dos problemas de saúde de uma população definida, o que favorece as ações de 

vigilância, epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação em saúde, de 

atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade4,67,68,69. 

 No entanto, o hospital (tanto público quanto privado) se constitui em uma 

medicina hospitalar ou um hospital médico-terapêutico, com vista a prestar 

assistência a todos4,27,16,69. 

 Existe uma correlação entre a prosperidade do empregado e a do 

empregador, na qual, ambos mantém uma relação de dependência, necessitando 

um do outro para sua sobrevivência64,69.  

 Desta forma, é veraz que as CT objetivam medir a QVT em relação às 

condições existentes no local de trabalho; e como critérios de mensuração incluem: 

Jornada de trabalho (JT): número de horas trabalhadas, previstas ou não, pela 

legislação, e sua relação com tarefas desempenhadas; e Ambiente físico e 

saudável: local de trabalho e suas condições de segurança e de saúde em relação 

aos riscos de injúria ou de doenças10,69. 

 

 

1.4.1 JORNADA DE TRABALHO (JT) 

 

 Os profissionais de enfermagem constituem o grupo profissional mais antigo 

que trabalha em sistemas de turnos. Geralmente, em hospitais, as escalas são 

organizadas em turnos fixos contínuos, de funcionamento ininterrupto durante as 24 

horas do dia, a semana toda57,62. 

 O trabalho desta equipe é desenvolvido em turnos, com carga-horária 

estipulada de 36 horas semanais. Comumente os turnos de trabalho são das 7:00 às 

13:00 h (manhã), das 13:00 às 19:00 h (tarde) e 19:00 às 07:00 h (noite). A JT é pré-

estabelecida através de escala de trabalho que atendem à necessidade da 

instituição8.  

 Geralmente existe uma sobrecarga de trabalho devido à disposição de 

recursos humanos que pode ser insuficiente ou inadequadamente distribuída entre 

os turnos e setores de trabalho. As atividades de enfermagem se iniciam na 

passagem de plantão, ou seja, na troca de turno de trabalho57. 
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 No Brasil, o turno de 12 horas de trabalho diário (diurno ou noturno), seguido 

de 36 horas de descanso é de conhecimento de todos que prestam assistência 

nesta área57,58,62. 

 Estudos mostram que os efeitos acumulados durante uma semana, com uma 

média de duração de sono de 4,5h por dia, levam a sonolência a níveis similares ao 

da privação total de sono, aumentando consideravelmente as chances de ocorrerem 

acidentes de trabalho8,48. 

 O trabalho em turnos tem sido apontado como uma contínua e múltipla fonte 

de problemas de saúde e de perturbações sócio-familiares, sendo que, os principais 

problemas que afetam os trabalhadores são: os distúrbios do ritmo biológico, as 

dificuldades para conciliar o trabalho com a vida doméstica, má postura e 

sobrecarga musculoesquelética, exacerbação de sintomas pré-existentes, doenças 

mentais, e a alta demanda mental e psíquica8,57,62. 

 A enfermagem brasileira ainda não possui uma só linha de legislação que 

proteja o seu trabalho, mesmo sendo amplamente considerada uma profissão com 

características especiais. A Lei, aprovada no Congresso Nacional, com jornada de 

30 horas para todo o pessoal de enfermagem e com algumas conquistas de CT, foi 

totalmente vetada, em 1983, pelo Presidente da República, com a justificativa de 

que não havia razões sociais e profissionais para sua aprovação8,57. 

 A necessidade de funcionamento diuturno, que implica na existência de 

regime de turnos e plantões, potencializa a ação de fatores que danificam as 

integridades física e psíquica dos profissionais de enfermagem44,57. 

 Os riscos permanentes a que estão submetidos os profissionais de 

enfermagem e a exigência emocional, física e técnica para um trabalho diuturno de 

24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano de cuidados com a saúde e 

a vida das pessoas não estão compensadas com jornadas adequadas, salários 

condignos e aposentadoria proporcional. Para Lorenzetti essa é uma das razões da 

crise atual vivida pela profissão. A instabilidade, a insegurança, a falta de confiança 

no futuro e a desvalorização do trabalho de enfermagem, além da deterioração da 

assistência prestada à população, estão levando a uma grande insatisfação e forte 

tendência à evasão profissional8,44,57.  

 Nossa sociedade defende amplamente a ideia de que trabalhadores não 

deveriam ser expostos a condições físicas ou horários que são indevidamente 

perigosos ou prejudiciais à saúde; neste sentido, a legislação, a ação do sindicato e 
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o interesse do empregador tem mostrado resultados no que se refere a padrões 

crescentes das condições satisfatórias de trabalho, envolvendo: JT padronizada com 

pagamento de horas extras ao período excedente; Condições físicas de trabalho que 

diminuem os riscos de doenças e de ferimentos; e Limites de idade impostos para 

determinados tipos de trabalho por poderem causar problemas de saúde6,8,60. 

 

 

1.4.2 AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 No ambiente hospitalar há o estabelecimento de relações profissionais, onde 

o desenrolar de atividades com autonomia e poder de decisão são, na sua grande 

maioria, direcionados ao saber médico que detém maior hegemonia e espaços para 

tomadas de decisão e de contra decisão, quanto à internação, prescrição de 

medicamentos, exames e cuidados a serem prestados, e à concessão da alta 

médico hospitalar ou não4. 

  O trabalho hospitalar é executado por uma interação dependente entre a 

“equipe de saúde”, que compreende a reunião de cientistas sociais, médicos, 

enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, biólogos e pessoal auxiliar de saúde, com a 

finalidade de, através de esforços coordenados, oferecer à comunidade de 

indivíduos, doentes ou sãos, assistência integral à saúde4,70. 

 O hospital, como instrumento terapêutico, é uma invenção relativamente 

nova, que data do final do século XVIII. O hospital que funcionava na Europa desde 

a Idade Média não era, de modo algum, um meio de cura, não era concebido para 

curar; foi concebido para fornecer cuidados e acalentar a dor dos que necessitavam 

de apoio e ajuda para uma nova etapa “desconhecida” da vida, a morte. Destinava-

se aos menos abastados e aos empobrecidos pelos anos de luta e dor com suas 

enfermidades71. 

 Com o passar do tempo, o hospital deixou de ser um lugar para onde as 

pessoas eram levadas para esperar pela morte e se transformou em espaço de 

cura71. 

 É importante salientar que é um espaço de trabalho complexo e com 

amplitudes e diversificação de processos de trabalho, que são interativos e 
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dependentes entre si, e isto se dá ao nível dos diferentes profissionais que o envolve 

e de suas respectivas tarefas72. 

 Segundo a OMS: o hospital é elemento de uma organização de caráter 

médico e social, cuja função consiste em assegurar assistência médica completa, 

curativa e preventiva à população e cujos serviços externos se irradiam até a célula 

familiar considerada em seu meio; é um centro de medicina e de pesquisa bio-

social71,72.  

 A inovação tecnológica e organizacional que vêm ocorrendo na área da 

saúde, seja em hospitais públicos ou privados, busca, se não solucionar, pelo menos 

amenizar as tarefas penosas ou pesadas, desenvolvidas pelos trabalhadores em 

enfermagem, levando a uma nova relação homem/trabalho. Nos últimos anos têm 

surgido muitas discussões sobre a QV e o trabalho, visando o bem estar do ser 

humano como homem e como trabalhador8,73. 

 As empresas, a mais de uma década, compreenderam que devem investir na 

saúde integral do trabalhador, desde então, muitas melhorias tem surgido na relação 

homem e trabalho, através de programas de promoção da saúde, com o objetivo de 

melhorar a QV dos empregados8,74. 

 No futuro, padrões mais rígidos serão impostos nos locais onde a saúde é 

menos importante que o conforto; tendo como objetivo minimizar odores, barulhos 

ou perturbações visuais10,39. 

 Todavia, no Brasil, há uma diferença em relação aos países de primeiro 

mundo. A realidade brasileira está cheia de contrastes: de um lado, há organizações 

com realidade de primeiro mundo, ambiente de trabalho agradável, salas ventiladas, 

iluminadas, equipamento ergométrico, material adequado para proteção em tarefas 

de risco; de outro, há organizações com realidade até de submundo, onde os 

cuidados com a saúde são absolutamente negligenciados, fazendo com que os 

trabalhadores de enfermagem corram riscos10,39,69,75.  

  

 

1.4.2.1 RISCOS BIOLÓGICOS 

 

 São relacionados ao contato com doenças infecciosas, infecto-contagiosas e 

com material contaminado por microorganismos patogênicos. Já foram relacionadas 

como doenças adquiridas no trabalho tuberculose, hepatite, rubéola, meningite, 
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síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), infecções respiratórias e entéricas, 

herpes, escabiose, leucemia, toxoplasmose, parotidite, varicela, sarampo, 

poliomielite e tétano10,39,69. 

 

 

1.4.2.2 RISCOS QUÍMICOS 

 

 Provenientes da manipulação de substâncias utilizadas em esterilização e 

desinfecção de materiais e no tratamento medicamentoso dos pacientes, muitas 

delas com efeitos carciogênicos, teratogênicos ou combinações destes; outras com 

efeitos desepitelizadores primários ou irritantes oculares. Essas substâncias também 

podem causar dermatites, eczemas e reações alérgicas10,39,69.  

  

 

1.4.2.3 RISCOS FÍSICOS 

 

 Decorrentes da temperatura ambiental como, por exemplo, altas temperaturas 

do centro de material causado pelas autoclaves e ventilação inadequada; ar 

condicionado que pode provocar a chamada “febre dos umidificadores”; radiações 

ionizantes e não ionizantes devido a exposições no setor de radiologia e medicina 

nuclear ou mesmo quando os exames são feitos à beira do leito causando 

alterações cutâneas, cataratas, leucopenia, esterilidade, mutações genéticas, 

escurecimento e engrossamento da pele, queimaduras, câncer cutâneo; ruídos do 

meio ambiente externo ou interno e materiais elétricos associados a uso de gases 

inflamáveis que expõem o trabalhador a perigos de incêndio10,39,69,76. 

 

 

1.4.2.4 RISCOS MECÂNICOS 

 

 Advindos do trabalho em pé por longos períodos, da sobrecarga de peso 

levantada na movimentação dos pacientes no leito e de transportes, o que causa 

hérnias, fraturas, torções, contusões, lombalgias, varizes e quedas, e de lesões 

causadas pela manipulação de objetos cortantes10,39,69,76.  
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1.4.2.5 RISCOS ERGONÔMICOS 

 

 Encontrados na unidade como um todo. Plantas físicas inadequadas, 

corredores que se tornam enfermarias, espaços ínfimos para o trânsito dos 

trabalhadores entre as camas das enfermarias, pacientes portadores de doenças 

infecto contagiosas (tuberculose), fora de área restrita para isolamento respiratório e 

o equipamento de proteção individual especifico disponível e usável. Deslocamentos 

excessivos pelos longos corredores e setores, empurrar carrinhos de curativos com 

rodas quebradas e cheiros de vidres e frascos de soluções, macas quebradas com 

pacientes quebrados – empurrar cargas e cargas excessivas. Mobiliários 

inadequados e quebrados. Rotinas repetitivas de trabalho (preparo de extensas 

bandejas de medicamentos), bancadas desproporcionais e sem iluminação, 

administrar repetitivamente injeções em série, abaixar e levantar inúmeras vezes, 

leitos muito altos, curvar-se para punção venosa e verificação de sinais vitais 

repetidas vezes, longas e sucessivas jornadas de trabalho, exceder as horas de 

trabalho, chegar muito cedo ao local de trabalho, ritmo excessivo de trabalho 

etc10,39,69,76. 

 

 

1.4.2.6 RISCOS PSICOSSOCIAIS 

 

 Incluem-se trabalho noturno, rodízios de turnos, fadiga, tensão, ritmo 

acelerado do trabalho, fragmentação ou repetição das tarefas, horas extras, “dobras 

de plantão” e trabalho eminentemente feminino17,47,57,62. 

 Como consequência tem sido associados: estados depressivos, insônia, 

suicídio, tabagismo, consumo de álcool e drogas. Insere-se aqui também problemas 

como o fato de trabalhar com o limiar da vida e da morte, de sorrir pelo nascer ou 

pela conquista de um progresso ou vitória de um paciente, de consolar e, muitas 

vezes, de chorar com o diagnóstico irrecuperável ou morte do paciente ao 

lado17,47,57,62. 

 Existem ainda dificuldades relativas a trabalhar com pessoal não qualificado 

por falta de preparo, ou por serem pessoas alijadas de outros meios de produção; à 

tensão de ter de informar sobre a superlotação ou de não ter condições de 

atendimento pela crise do sistema de saúde; à impossibilidade de prestar 
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atendimento dentro das condições mínimas de qualidade; e tudo isso gera 

sentimentos de conivência, impotência, revolta, alienação frente ao sistema17,47,57,62. 

 

 

1.4.2.7 ACIDENTES DE TRABALHO 

 

 Evidencia-se que, em Enfermagem, acidente de trabalho é um fator muito 

significativo e responsável pelo afastamento do pessoal. As maiores frequências 

observadas ocorrem com pessoas do sexo feminino, com jovens, com atendentes 

de enfermagem e com trabalhadores com menos de cinco anos de serviço na 

instituição. As causas mais comuns dos afastamentos são lacerações, feridas, 

contusões, torções, dentre outras, que muitas vezes são decorrentes de longas 

jornadas de trabalho, que resultam em cansaço, sono, déficit de atenção. Neste 

sentido recomenda-se que sejam realizados programas de orientação para os 

trabalhadores, a fim de prevenir riscos, uma vez que o pessoal não qualificado e não 

treinado tem maior coeficiente de risco4,17,47,57,62,75,76. 

  

 

1.5 ESFORÇO FÍSICO / SOBRECARGA NO TRABALHO DA ENFERMAGEM 

 

 As sobrecargas e subcargas geram processos de desgastes físicos, falta de 

autonomia e criatividade; um alto grau de frustração e descontentamento em relação 

à responsabilidade e exercício profissional47,63. 

 A inadequação dos postos de trabalho de enfermagem remete aos 

profissionais péssimas condições para desenvolvimento de suas tarefas, e ao 

término da respectiva JT, este estará exausto, e com possíveis chances de 

apresentar um distúrbio ou uma alteração patológica futura, decorrente do tempo de 

serviço nessas condições, que por sua vez, refletem falta de modificações 

ergonômicas tanto preventivas quanto corretivas. 

 O reflexo disto vem sendo retratado por problemas de saúde destacando-se 

as lesões por esforços repetitivos, depressão, angústia, estresse, etc, resultando em 

uma má QV63. 
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 A intensificação laboral é traço característico da atual fase do capitalismo e 

tem levado ao consumo desmedido das energias físicas e espirituais dos 

trabalhadores52.  

 Um fator crucial é o fato das contratações serem cada vez menores, ou seja, 

poucos profissionais capacitados para atender uma gama de pacientes, gerando 

consequentemente muitas atribuições para uma única pessoa45,57. 

 A insegurança gerada pelo medo do desemprego faz com que as pessoas se 

submetam a regimes e contratos de trabalho precários, percebendo baixos salários 

e arriscando sua vida e saúde em ambientes insalubres, de alto risco26,52. 

 Por outro lado, às vezes, ser promovido  significa que, o aumento de 

cargo vai expandir ainda mais o número de tarefas relacionadas ao cargo, e na 

verdade, na maioria das vezes, acaba acrescentando deveres similares, a fim de 

prover maior variedade, reduzindo a monotonia por aumentar o cargo e por exigir 

maiores habilidades do empregado10.  

 No entanto, pode-se afirmar que a LER/DORT e a depressão são 

demasiadamente provenientes de qualquer tipo de sobrecarga contínua, seja ela 

leve ou moderada45,77. 

 A partir do momento, no qual, o funcionário desempenhe somente as mesmas 

atividades, isto é, movimentos idênticos, grau de força, amplitude, cada vez em 

maiores proporções, este desencadeará um processo álgico, inflamatório, que 

momentaneamente poderá ter os respectivos sintomas minimizados, porém se 

houver persistência das repetições, provavelmente o profissional será remanejado 

de função ou afastado do trabalho77; em contrapartida, a depressão se manifesta 

aos poucos, afetando diretamente o convívio das pessoas46. 

 Estudos relatam que as perturbações da saúde se manifestam através de 

insônia, irritabilidade, sonolência excessiva, fadiga contínua e mau funcionamento 

do aparelho digestivo e cardiovascular8,52,57.  

 Enfim, de qualquer maneira, para a empresa, a sobrecarga é um processo 

totalmente de alto custo, principalmente se deixar uma sequela em qualquer 

profissional; e para o profissional, esta é incessante, desmotivadora, cada vez mais 

casuística dos seus déficits e distúrbios42,46,77. 
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1.6 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) DA ENFERMAGEM 

 

 No Brasil, a preocupação com a QVT dos profissionais da área da saúde é 

ainda pouco abordada, tanto nas instituições da rede pública, quanto da particular. 

Especificamente na área da Enfermagem, as pesquisas em relação à QVT 

são restritas, ainda mais quando englobam todas as CF. Os estudos realizados 

trazem abordagens variadas, dificultando assim a comparação de seus 

resultados21,37,78. 

 Então pode-se afirmar que a abordagem da QVT de enfermagem sob o 

enfoque da determinação social, tem um recorte teórico voltado para a QV 

relacionada à saúde dos trabalhadores3,27. 

 Em contrapartida, a dinâmica do trabalho não leva em consideração os 

problemas do trabalhador, que cada indivíduo enfrenta no cotidiano dificuldades de 

toda ordem, fora e dentro do trabalho; espera-se do profissional que ele jamais 

expresse junto ao paciente seus dissabores. No entanto, isso explica, por que os 

profissionais de enfermagem toleram alto grau de sofrimento no trabalho e são 

pouco articulados para fazer reivindicações de melhorias na respectiva QV14,27.   

As representações sociais destes profissionais, do gênero feminino, no 

cotidiano do trabalho gerencial, numa instituição hospitalar que implementa 

Programa de Qualidade buscou compreender as razões e as motivações pelas quais 

as enfermeiras entendem o programa, e qual o impacto tanto individual quanto 

coletivo sobre o trabalhador de enfermagem. As conquistas foram definidas como 

geradoras de sentimentos positivos, como satisfação e orgulho pelo reconhecimento 

do trabalho realizado e valorização profissional que reforçam a auto-estima18,27. 

 Há um instrumento que mede a QVT na Enfermagem; construído e validado. 

Quanto ao significado de QVT, este foi associado à percepção de satisfação e de 

bem-estar em relação a diferentes aspectos presentes em no trabalho. Em relação 

aos seus indicadores, a autora descreveu como os mais importantes: “o 

relacionamento interpessoal vertical e horizontal; o reconhecimento profissional, a 

preocupação com a qualidade do trabalho desenvolvido; a autonomia e estabilidade 

de emprego; a operacionalização do trabalho diário; as condições ergonômicas; a 

remuneração e recompensa; o tempo destinado ao trabalho e as oportunidades de 

crescimento profissional; a profissão e aspectos relacionados com o pessoal e o 

material disponível para trabalhar” 27,37.  



46 
 

 Porém, como a tendência atual é uma diminuição do proletariado nas 

indústrias; o aumento do setor de serviços; o aumento do trabalho feminino; o 

aumento do trabalho temporário, terceirizado; o aumento do desemprego estrutural, 

com consequente exclusão dos mais jovens e dos mais velhos, o grupo de 

trabalhadores de enfermagem ficam, também, submetidos a demandas específicas 

nos processos saúde-doença, em função da perda de direitos trabalhistas (licenças, 

férias remuneradas, etc). Esta situação pode significar uma intensificação do ritmo 

de trabalho, potencializando aspectos destrutivos, como por exemplo, acidentes de 

trabalho e outros processos de desgaste que merecem ser melhor investigados27,80 

 As conclusões do evento “61ª Conferência da OIT indicam que, em quase 

todos os países do mundo as CT do pessoal de enfermagem não são satisfatórias, 

ou seja, existe carência de profissionais do ponto de vista quantitativo. Os fatores 

críticos são remuneração inadequada, jornadas longas e cansativas sem períodos 

de descanso, plantões em domingos e feriados, sem justa compensação, turnos nas 

24 horas, a quase impossibilidade de ascender na carreira e a falta de uma carreira 

estruturada27,79. 

 Portanto, com o objetivo de determinar o impacto da CF dos profissionais de 

enfermagem na QV em diferentes locais de atendimento, e os fatores que mais 

influenciam nesse impacto, uma vez que definem QVT, afirmando que “representa o 

grau em que os membros da organização são capazes de satisfazer as 

necessidades pessoais através de experiências na organização; a QVT afeta 

atitudes pessoais e comportamentos importantes para a produtividade individual, tais 

como: motivação para o trabalho, adaptabilidade a mudanças no ambiente de 

trabalho, criatividade e vontade de inovar ou aceitar mudanças” 38, esta pesquisa 

buscou avaliar se a formação, as funções executadas e o local de trabalho de cada 

categoria influenciam de forma diferente a QV desses profissionais; quais os fatores 

responsáveis por essa influência; e correlacionar o grau de AF e a prática regular de 

exercício com a QV dos mesmos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o impacto da QV nos profissionais de enfermagem. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar quais dimensões da QV tem maior impacto na QV dos 

profissionais de enfermagem; 

 Determinar se o trabalho na unidade hospitalar, pública e privada, se 

relaciona de forma diferente na QV; e 

 Verificar se há correlação entre:  

  Impacto percebido na QV x nível de AF; 

  QV x presença ou ausência de depressão; 

  QV x variáveis sóciodemográficos; e 

  QV x CT. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa, quantitativa, após encaminhada ao Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP), da PUCSP, e deferida pelo relator deste, foi aplicada no Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba (CHS) e no Hospital Santa Lucinda (HSL), na cidade de 

Sorocaba, estado de São Paulo. 

 O CHS foi construído pelo governo do estado de São Paulo. Este 

compreende dois hospitais, sendo ambos de atendimento público através do SUS: o 

Hospital Prof. Dr. Linneu Mattos Silveira, mais conhecido como Hospital Regional, 

com 250 leitos, e o Hospital Leonor Mendes de Barros, com 150 leitos.  

 É responsável pelo atendimento de 48 municípios do sudoeste paulista; é 

referência em trauma, por ser o único hospital com neurocirurgião plantonista de 

toda a região; e referência estadual no tratamento de queimados.  

 Por outro lado, o HSL foi construído e doado pelo Grupo Votorantim à 

Faculdade de Medicina de Sorocaba para auxiliar os cursos de Enfermagem e 

Medicina. Composto por 132 leitos, dos quais 80 são do SUS (e administrados pelo 

município), e o restante para os convênios.  Atualmente tem sua área de 

enfermagem composta por 142 auxiliares de enfermagem, 85 técnicos e 48 

enfermeiros. O salário do auxiliar e do técnico é em média R$1.099,00 para uma 

carga horária de 180h, e o de um enfermeiro é em média 3.045,00 para uma carga 

horária de 180h. Em geral, a jornada de trabalho da enfermagem é de 180h ou 200h. 

 Vale ressaltar que o HSL tem os seguintes setores: divisão de recursos 

humanos (DRH), serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina 

do trabalho (SESMT), superintendência, núcleo de atendimento à qualidade (NAQ), 

hemodinâmica, almoxarifado, farmácia e farmácia satélite, centro de materiais, 

recepção, transportes, telefonia, contas médicas, administração de convênios, 

manutenção, coordenação de enfermagem, UTI neonatal, unidade de internação 

pediátrica, UTI adulto, unidade de internação 1º andar leste, unidade de internação 

2º andar oeste, unidade de internação 3º andar leste e oeste, unidade de internação 

de cirurgia cardíaca, unidade de internação ortopédica, day clinic, centro obstétrico, 
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unidade de internação de maternidade, unidade de centro cirúrgico, unidade de 

centro cirúrgico 3º andar, ambulatório de ortopedia, rouparia, serviço de nutrição e 

dietética (SND), fonoaudiologia, fisioterapia, assistência social, engenharia clínica, 

estatística (SSP), e agência transfusional. 

 

 

3.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

  

 O público-alvo deste estudo foram os profissionais de Enfermagem, 

envolvendo as três CF: AE, TE e enfermeiros, atuantes nos setores hospitalares, tais 

como: internação, clinica médica, acolhimento, pronto socorro, centro cirúrgico, 

admissão, central de materiais, centro de diálise e transplante renal, centro de 

tratamento de queimados, centro obstétrico, maternidade, clínica cirúrgica eletiva, 

day clinic, hemodinâmica, UTI neonatal, moléstia infecciosa, nefrologia, 

neurocirurgia, pediatria, politrauma, sala de gesso, supervisão e coordenação de 

enfermagem, UTI adulto, e UTI infantil. 

 

 

3.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Incluem-se nesta pesquisa os profissionais que preencheram os seguintes 

critérios: aceitar participar voluntariamente do estudo, exercerem suas funções em 

um dos dois locais do estudo; assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) - apêndice, em duas vias, na qual a primeira era de posse do 

pesquisador e a segunda era do participante, no qual ambas iguais, descritas de 

maneira acessível, ressaltando que o indivíduo não se identificaria em nenhum 

momento; serem registrados no COREN; residirem na cidade de Sorocaba/SP para 

facilitar a devolutiva do envelope que continha os questionários; responderem 

individualmente aos questionários genéricos e específicos, encontrados em anexos 

e apêndices, com veracidade dos fatos; e exercerem a profissão em um dos locais 

de realização da pesquisa. 
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3.2.2 CRITÉRIO DE EXCLUSÃO 

 

 Excluíram-se os profissionais que não se enquadraram nos critérios acima. 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA (ALFA DE CRONBACH) 

 

 O teste de análise da congruência e homogeneidade interna do método alfa 

de Cronbach (1951), visa avaliar a fidedignidade do instrumento e deve ser refeito 

sempre que a amostra avaliada for trocada, pois “não existe fidedignidade intrínseca 

do instrumento. O grau de confiabilidade é o resultado para um determinado grupo, 

que sofre influência de vários fatores”10,64.  

 “Fidedignidade é a falta de “erro” em um conjunto de medidas”. O erro 

significa “a variabilidade, as flutuações das medidas, não devidas ao que quer que 

esteja sendo medido”. Assim, quando um conjunto de medidas tem tal variabilidade, 

não é fidedigno”10,80.  

 Esse erro pode ocorrer quando se trabalha com sentimento e atitudes. A 

investigação fica contaminada por fatores subjetivos, racionalizações, projeções, 

desinteresse do informante pela pesquisa, o que ocasiona respostas ambíguas e 

desconexas e resulta em erro. Outro fator observado é a escala utilizada que, 

embora numérica, possui, em seus diversos graus, o teor subjetivos distinto para 

cada um dos respondentes, consequentemente nem sempre respostas iguais 

refletem julgamentos idênticos. Assim toda medida tem um componente "verdadeiro 

e um de erro”; erro esse avaliado através da fidedignidade do instrumento10,64,82.  

Itens individuais são muito menos fidedignos do que testes inteiros. 

Entretanto, itens de fidedignidade baixa podem, quando usados em número 

suficiente, produzir um teste ou escala fidedigna. É um aspecto ou princípio útil, que 

torna possível obtermos testes fidedignos de características humanas10,80.  

 Esses critérios, quando agregados, medem QVT. Se esses escores 

obtiverem, através do teste de fidedignidade, um grau de consistência interna 

suficiente, poder-se-á aplicar testes estatísticos mais poderosos.  

 Considera-se, então, que a fidedignidade ideal do coeficiente alfa é um (1); os 

valores maiores ou iguais a 0,70 significam que existe coerência e compensação de 

erros entre os diferentes escores e itens, podendo ser agregados para análise 
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estatística. Os valores abaixo de 0,70 já não possuem a mesma consistência, as 

questões devem ser revisadas de forma a se tornarem mais clara e 

compreensíveis10,83.  

 Deste modo, considerando a importância da existência da confiabilidade na 

amostra, de 240 profissionais de enfermagem envolvidos neste estudo, foi calculado 

o alfa de Cronbach, para avaliarmos este índice na aplicação do questionário de QV 

(SF-36), resultando 0,855, isto é, o valor indica que há confiabilidade. 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Com o intuito de coletar informações sobre alguns fatores que possivelmente 

poderiam influenciar o impacto da categoria profissional em todos os setores 

hospitalares, dos locais de estudo, com relação à QV, foram selecionados, para 

serem utilizados na pesquisa, três questionários já traduzidos e validados no âmbito 

científico, sendo: o The Medical Outcomes Study 36 – item Short Form Health 

Survey (SF-36 versão curta), que avalia a QV do indivíduo em oito dimensões; o 

International Physical Activity Questionnaire – Short Form (IPAQ versão curta), que 

determina o nível de AF; o Personal Health Questionnaire (PHQ-9) que, por sua vez, 

detecta depressão; e o quarto questionário sóciodemográfico e aspectos de saúde, 

para inspecionar e averiguar o perfil de cada participante da pesquisa. 

  

 

3.4.1 QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO E ASPECTOS DE SAÚDE 

 

 Questionário elaborado com objetivo de descrever o perfil de cada profissional 

participante da pesquisa, e de verificar as possíveis correlações-explicativas 

existentes com a QV, AF, sobrecarga de trabalho/esforço físico, e depressão. 

 Composto de vários itens como: sexo, faixa etária, escolaridade, local de 

trabalho, satisfação com nível salarial, números de empregos, folgas semanais, 

escala de esforço físico, qualidade do sono, prática de atividade física, dentre outros 

aspectos, este encontra-se no apêndice. 
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3.4.2 The Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey (SF-36 

versão curta)84,85 

  

 O questionário SF-36 (em anexo), é considerado genérico por avaliar de 

forma global os aspectos mais importantes relacionados à QV.  

 É um instrumento de avaliação, de QV, que pode ser usado por diferentes 

culturas, e foi desenvolvido para diversas situações, como: avaliação da população 

geral, avaliação de políticas de saúde e avaliação de práticas e pesquisas no 

contexto clínico. 

 Tornou-se conhecido no Brasil através de um estudo realizado por Ciconelli 

et. al. (1997), que teve como objetivo avaliar a tradução, adaptação cultural e 

propriedades de medida (reprodutibilidade e validade) do SF-36 em pacientes com 

artrite reumatóide. O questionário foi traduzido e adaptado culturalmente para a 

população brasileira de acordo com a metodologia internacionalmente aceita. O SF-

36 foi administrado por meio de entrevista a 50 pacientes com artrite reumatóide. 

Para avaliação da reprodutibilidade, os pacientes foram entrevistados duas vezes, 

na primeira avaliação e novamente dentro de um período de 15 dias. O paciente 

também foi submetido a avaliação clínica e laboratorial. Também foram 

administrados outros questionários. Utilizaram análise descritiva na caracterização 

dos pacientes. Desta forma, através dos resultados, a versão para a língua 

portuguesa do SF-36 é parâmetro reprodutível e válido para ser utilizado na 

avaliação da QV.  

 É um questionário multidimensional, autoadministrável, formado por 36 itens, 

subdividido em oito escalas (Ware; Gandex; Iqola Project Group, 1994; Ware, 2004), 

sendo: dez itens correspondentes ao funcionamento físico (aferindo a limitação para 

executar AF (menores às mais exigentes), quatro ao desempenho físico (limitação 

em saúde devido a problemas físicos, ao tipo e à quantidade do trabalho realizado, 

incluindo limitação no tipo usual de tarefas executadas, a necessidade de redução 

da quantidade de trabalho e a dificuldade de realizar as tarefas), duas destinadas à 

dor corporal (intensidade e desconforto causados pela dor, e também a extensão da 

forma como interfere nas atividades usuais), três para desempenho emocional 

(limitação em saúde devido a problemas emocionais, ao tipo e à quantidade do 

trabalho executado; inclui a limitação no tipo usual de tarefas executadas, a 

necessidade de redução da quantidade de trabalho e a dificuldade de realizar as 
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tarefas), e cinco itens a saúde mental (quatro das mais importantes dimensões da 

saúde mental: ansiedade, depressão, perda de controle em termos comportamentais 

ou emocionais, e bem-estar psicológico). 

 

  

3.4.3 International Physical Activity Questionnaire – Item Short Form (IPAQ 

versão curta)86,87,88 

 

 Designado um questionário específico, segundo Craig et al. (2003) 

esclarecem, com relação ao método, que se trata de um instrumento desenvolvido 

para estimar o nível de prática habitual de AF em grupos e populações de diferentes 

países e contextos socioculturais.  

 A respectiva formulação foi proposta pelo Grupo Internacional para Consenso 

em Medidas da Atividade Física, sob a chancela da OMS, com a representação de 

25 países.  

 Tem uma versão longa e uma curta (em anexo); é um instrumento com bons 

coeficientes de validade e reprodutibilidade, com a vantagem da forma curta ser 

prática, rápida e possibilitar levantamento de dados junto a grandes grupos 

populacionais.  

 Ambas as versões são validadas e reproduzidas no Brasil por Matsudo et al. 

(2002), e que segundo eles, para o cálculo do nível de AF, embasados nos dados 

coletados por meio deste questionário, existem alguns critérios, onde cada um dos 

indivíduos são classificados de acordo com as atividades que os mesmos exercem 

ao longo de cada dia, durante a semana.  

 Estas podem ser vigorosas (de grande esforço físico e respiração mais forte 

que o normal), e moderadas (algum esforço físico e respiração um pouco mais forte 

que o normal).  

 Sendo assim, os dados referenciados geram a classificação: 

sedentário/inativo (quem não fez AF nem por 10 minutos contínuos no decorrer da 

semana); insuficientemente ativo/mínima AF (faz no mínimo 10 minutos por 

semana), podendo compor o grupo de pessoas que atingem um dos critérios de 

frequência (5 dias por semana) ou duração (150 minutos por semana), ou das quais 

não atendem a nenhum dos critérios; ativo (fazem atividades vigorosas maiores ou 

iguais a 3 dias por semana, e maior ou igual a 20 minutos por sessão; e/ou 
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moderadas ou caminhada (cinco ou mais vezes por semana, pelo menos 30 minutos 

por sessão), e/ou quaisquer atividades somadas maiores ou iguais a 5 dias por 

semana, e pelo menos 150 minutos por semana); e muito ativo (quem faz atividades 

vigorosas (no mínimo 3 dias por semana e com 20 minutos por sessão acrescidos 

de atividade moderada ou caminhada feita no mínimo 5 dias por semana e 30 

minutos por sessão); ressaltando que ainda há uma nomenclatura HEPA que 

compreende o ativo, o moderado e o muito ativo. 

 

 

3.4.4 Personal Health Questionnaire (PHQ-9)46,49,89,90 

 

 Referenciado também como questionário específico, o mesmo é formado por 

uma escala de nove itens (em anexo), para avaliar a gravidade dos distúrbios 

depressivos e transtornos mentais, consequentemente auxiliando no diagnóstico 

médico. 

 Deriva de um escore que ajuda a selecionar e monitorar um tratamento do 

indivíduo contempla três classificações: depressão mínima, moderada e 

moderadamente grave. A pontuação pode variar de 0 a 27, onde zero (não de todo) 

e três (quase todos os dias). 

 Isto quer dizer que qualquer um dos quadros estabelecidos, desenvolverá 

déficits pessoais, salientando que na maioria dos casos vários fármacos são 

associados para aumentar a eficácia do tratamento. 

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 A coleta de dados foi realizada através da entrega e recolhimento de um 

envelope, contendo os quatro questionários, pela autora aos profissionais de 

enfermagem do CHS e HSL, sendo assegurado aos sujeitos da pesquisa a garantia 

de privacidade e de anonimato, através do TCLE em 2 vias (1 do participante e 1 da 

pesquisadora). 

 Foram entregues 250 envelopes, contemplando uma grande parte dos 

setores de ambos locais e em todos os turnos, e destes 240 foram recolhidos 
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respondidos, sendo 10 descartados por não preenchimento. A coleta foi realizada no 

mês 12/2011. 

 Considerando o total de 250 enfermeiros, houve um retorno de 240 

envelopes, isto é, um total de 96% de devolução. 

 Esse número ficou muito acima das expectativas da pesquisadora, uma vez 

que, segundo a bibliografia, o percentual de devolução gira em torno de 25% 

(Marconi, Lakatos, 1982).  

 Contrapondo a esses fatores, credita-se o alto índice de retorno à estratégia 

escolhida que envolvia a entrega e o recolhimento dos questionários pela própria 

pesquisadora e a consequente explicação dos objetivos do trabalho, o que motivou 

os profissionais de enfermagem a participarem.  

 Além disso, foi lhes garantido o anonimato e a privacidade, bem como a 

seriedade no tratamento das respostas, dada a relevância das manifestações 

relacionadas à QVT.  

 Após a coleta dos dados, todos os envelopes foram numerados e abertos, 

retirando-se os questionários para tabulação dos dados, e posteriormente análise 

destes. 
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4. RESULTADOS 

 

 O presente trabalho avaliou a QV de um grupo de 240 profissionais de 

enfermagem, das 3 CF, sendo 120 profissionais do CHS (hospitais públicos) e 120 

do HSL (hospital privado). 

 Para contemplarmos qual âmbito hospitalar proporciona aos seus funcionários 

uma melhor QV, foram utilizadas mais algumas variáveis, buscando identificar 

alguns fatores que possam estar diretamente e/ou indiretamente ligados à esta 

questão. 

 As variáveis sóciodemográficas primordiais, que caracterizam a amostra por 

CF dos profissionais de enfermagem, podem ser visualizadas na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Caracterização da amostra de acordo com variáveis sóciodemográficas e 

categorias funcionais. 

 

VARIÁVEIS 
SÓCIODEMOGRÁFICAS / 

CATEGORIAS 

AE 
M (DP) 

TE 
M (DP) 

ENFERMEIRO 
M (DP) 

p TESTE 

 
IDADE 

 
43,25 (9,6) 37,33 (8,4) 37,11 (10,2) <0,001 ANOVA 

 
TEMPO DE SERVIÇO 

 
16,73 (8,7) 11,39 (6,8) 10,49 (7,1) <0,001 ANOVA 

 
Nº DE EMPREGOS 

 
1,35 (0,7) 1,42 (0,7) 1,49 (0,6) 0,595 ANOVA 

 
Nº DE FOLGAS 

 
4,80 (2,4) 4,70 (2,7) 5,70 (2,8) 0,08 ANOVA 

ESFORÇO FÍSICO NO 
TRABALHO 

8,28 (2,1) 7,88 (1,9) 6,43 (2,2) <0,001 ANOVA 

 

 É possível observar que na amostra deste estudo, o AE tem a média de 

idade, de tempo de trabalho, e de esforço físico no trabalho mais elevada, em 

relação ao TE e ao enfermeiro. Isto nos retrata que esta categoria é pouco atrativa, e 

quase considerada em extinção atualmente, devido ao fato destes profissionais 

terem mais idade e mais tempo de serviço, e ainda acumularem as funções do 

atendente, ou seja, desempenharem funções que geram sobrecarga no trabalho. 
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Também é notório que a média de esforço físico no trabalho do TE é maior do que o 

do enfermeiro, que por sua vez, tem mais folgas que o AE e o TE. 

 Em seguida, foi feita uma análise da QV das 3 CF dos profissionais de 

enfermagem, conforme explicitado na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem nas 3 categorias 

funcionais. 

 

DIMENSÕES 
DO SF-36 / 

CATEGORIAS 
DESCRITIVOS AE TE ENFERMEIRO TOTAL p 

CAPACIDADE 
FUNCIONAL 

Média 
Desvio padrão 

N 

65,08 
23,9 
62 

77,58 
22,0 
120 

77,59 
21,3 
52 

74,27 
22,9 
234 

0,001 

ASPECTOS 
FÍSICOS 

Média 
Desvio padrão 

N 

67,85 
38,2 
63 

78,23 
30,3 
116 

81,60 
30,2 
53 

76,18 
32,9 
232 

0,051 

 
DOR 

 

Média 
Desvio padrão 

N 

55,50 
23,1 
63 

63,20 
23,1 
115 

68,13 
24,3 
52 

62,20 
23,7 
230 

0,014 

ESTADO 
GERAL DE 

SAÚDE 

Média 
Desvio padrão 

N 

59,22 
22,0 
54 

68,66 
20,4 
106 

71,85 
21,1 
49 

66,97 
21,4 
209 

0,006 

 
VITALIDADE 

 

Média 
Desvio padrão 

N 

52,06 
20,6 
58 

56,20 
23,7 
108 

54,80 
21,3 
51 

54,76 
22,3 
217 

0,527 

ASPECTOS 
SOCIAIS 

Média 
Desvio padrão 

N 

65,57 
25,4 
57 

69,59 
25,8 
104 

72,25 
27,9 
50 

69,13 
26,2 
211 

0,411 

ASPECTOS 
EMOCIONAIS 

Média 
Desvio padrão 

N 

75,80 
34,2 
62 

81,16 
30,3 
115 

77,56 
34,1 
52 

78,89 
32,2 
229 

0,544 

SAÚDE 
MENTAL 

Média 
Desvio padrão 

N 

63,53 
21,0 
60 

66,32 
22,1 
110 

67,92 
22,3 
52 

65,94 
21,9 
222 

0,555 

 

 Por meio do teste de Análise de Variância – ANOVA, detectamos diferença 

entre os resultados de algumas dimensões do questionário SF-36 nas 3 CF na 

amostra estudada, que por sua vez evidenciou confiabilidade, devido ao valor obtido 

do alfa de Cronbach (igual à 0,855).  

 Aliás, as médias das 3 CF, da tabela 2, podem ser melhor observadas e 

analisadas no gráfico 1, que segue abaixo, no qual deixa explícito quais são as 
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correspondentes aos valores de p que resultam em má QV aos profissionais 

participantes deste estudo. 

 

 

Gráfico 1: Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem nas 3 categorias 

funcionais. 

 

 A média de capacidade funcional, dor, e estado geral de saúde do AE é 

menor do que a do TE e do enfermeiro.  

 Considerando que esta categoria de AE é respectiva dos profissionais de 

maior faixa etária (idade) e com mais tempo de serviço, consequentemente a 

capacidade funcional destes é pior do que as demais categorias, e 

concomitantemente, em razão ao desempenho de tarefas com grande sobrecarga 

física, estes apresentam maior índice de dor, gerando-lhes um número exacerbado 

de patologias, retratando então, um estado geral de saúde pior do que as outras 2 

CF.  

Por outro lado, com relação ao TC e ao enfermeiro os resultados são 

similares, não havendo diferença. 

Na sequência, a tabela 3, focou discernir em qual local de trabalho os 

profissionais de enfermagem das 3 CF tem melhor QV, ressaltando que o CHS é um 

âmbito hospital público e o HSL é privado, porém ambos, tem um papel importante 

na cidade de Sorocaba, atendendo também a região, e aos estudantes de vários 

cursos, por serem conhecidos como hospitais-escola. 
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Tabela 3: Qualidade de vida de cada local de trabalho. 

 

DIMENSÕES DO SF-36/ 
LOCAIS DE TRABALHO 

DESCRITIVOS CHS HSL p 

CAPACIDADE FUNCIONAL 
Média 

Desvio padrão 
N 

67,80 
24,3 
116 

80,63 
19,6 
118 

<0,001 

ASPECTOS FÍSICOS 
Média 

Desvio padrão 
N 

68,64 
37,7 
114 

83,47 
25,5 
118 

<0,001 

 
DOR 

 

Média 
Desvio padrão 

N 

55,70 
24,0 
113 

68,48 
21,7 
117 

<0,001 

ESTADO GERAL DE SAÚDE 
Média 

Desvio padrão 
N 

59,05 
22,4 
98 

73,97 
17,9 
111 

<0,000 

 
VITALIDADE 

 

Média 
Desvio padrão 

N 

50,28 
21,2 
107 

59,13 
22,6 
110 

0,001 

ASPECTOS SOCIAIS 
Média 

Desvio padrão 
N 

61,75 
27,1 
101 

75,90 
23,5 
110 

<0,001 

ASPECTOS EMOCIONAIS 
Média 

Desvio padrão 
N 

73,45 
34,5 
113 

84,19 
28,9 
116 

0,006 

 
SAÚDE MENTAL 

 

Média 
Desvio padrão 

N 

59,55 
22,2 
109 

72,10 
19,7 
113 

<0,001 

 
 Pode-se verificar que em todas as dimensões do SF-36, o HSL tem melhores 

indicativos, comparado ao CHS, principalmente com relação às médias de 

capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral em saúde, aspectos sociais 

e saúde mental, onde os valores de p são significativos, de acordo com o gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Qualidade de vida de cada local de trabalho. 
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Como evidenciado, os profissionais de enfermagem que trabalham no HSL 

tem melhor QV do que os que trabalham no CHS. 

 A tabela 4 mostra a seguir, se as variáveis sóciodemográficas estudadas se 

correlacionam com as dimensões do SF-36, interferindo ou não, de maneira direta 

ou indireta, na QV dos profissionais de enfermagem, através do teste de correlação 

de Pearson, aplicado porque os dados não são paramétricos. 

 

Tabela 4: Correlação entre qualidade de vida e algumas variáveis 

sóciodemográficas. 

 

DIMENSÕES DO SF-36 / 
VARIÁVEIS 

SÓCIODEMOGRÁFICAS 
 DESCRITIVOS IDADE 

ESFORÇO 
FÍSICO 

QUANTAS VEZES NA 
SEMANA PRATICA 
ATIVIDADE FÍSICA 

CAPACIDADE FUNCIONAL 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,210 
0,001 
234 

-0,216 
0,001 
227 

0,363 
0,000** 

215 

ASPECTOS FÍSICOS 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,036* 
0,586 
232 

-0,172* 
0,010 
225 

0,065 
0,345 
213 

 
DOR 

 

R (Pearson) 
p 
N 

-0,098 
0,139 
230 

-0,215 
0,001 
223 

0,306 
0,000** 

212 

ESTADO GERAL DE SAÚDE 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,178 
0,10 
209 

-0,056 
0,424 
203 

0,266 
0,000** 

195 

 
VITALIDADE 

 

R (Pearson) 
p 
N 

-0,011* 
0,869 
217 

-0,014* 
0,842 
211 

0,272 
0,000** 

202 

ASPECTOS SOCIAIS 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,066 
0,339 
211 

-0,093 
0,184 
205 

0,305 
0,000** 

195 

ASPECTOS EMOCIONAIS 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,082 
0,214 
229 

-0,040 
0,553 
222 

0,126 
0,067 
211 

SAÚDE MENTAL 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,093* 
0,168 
222 

-0,006* 
0,932 
216 

0,253 
0,000** 

206 

*há significância. 

**altamente correlacionado. 

 

 Observamos que há correlação negativa entre todas as dimensões do SF-36 

com idade e esforço físico, havendo significância em idade e esforço físico X 

aspectos físicos, vitalidade e saúde mental; e com relação a quantas vezes na 

semana pratica atividade física X SF-36 é altamente correlacionado com vitalidade e 

saúde mental. 
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 Através do teste de correlação de Pearson e do Independent Samples Test, 

foi possível detectar, na tabela 5, qual gênero tem melhor QV, dentro da amostra. 

 

Tabela 5: Correlação entre qualidade de vida e gênero (masculino e feminino). 

 

DIMENSÕES DO SF-36 / 
GÊNERO 

DESCRITIVOS 

GÊNERO 

p 
MASCULINO FEMININO 

CAPACIDADE FUNCIONAL 
Média 

Desvio padrão 
N 

81,91 
20,8 
47 

72,35 
23,1 
187 

0,005 

ASPECTOS FÍSICOS 
Média 

Desvio padrão 
N 

78,64 
30,9 
48 

75,54 
33,4 
184 

0,281 

 
DOR 

 

Média 
Desvio padrão 

N 

67,75 
21,0 
48 

60,74 
24,2 
182 

0,035 

ESTADO GERAL DE 
SAÚDE 

Média 
Desvio padrão 

N 

73,60 
17,8 
41 

65,35 
22,0 
168 

0,013 

 
VITALIDADE 

 

Média 
Desvio padrão 

N 

57,20 
19,7 
43 

54,16 
22,9 
174 

0,213 

ASPECTOS SOCIAIS 
Média 

Desvio padrão 
N 

74,70 
24,9 
43 

67,70 
26,4 
168 

0,059 

ASPECTOS EMOCIONAIS 
Média 

Desvio padrão 
N 

87,50 
26,2 
48 

76,61 
33,3 
181 

0,009 

SAÚDE MENTAL 
Média 

Desvio padrão 
N 

71,27 
19,8 
44 

64,62 
22,2 
178 

0,036 

 

 Em todas as dimensões do SF-36 evidenciou-se que o gênero feminino tem 

pior QV do que o gênero masculino, e que também que há variação no N, de acordo 

com o enfoque do gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3: Correlação entre qualidade de vida e gênero (masculino e feminino). 
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 Visualizamos que o quantitativo de mulheres na profissão é extremamente 

considerável, com relação ao homem, ou seja, o N feminino é predominante dentro 

da população de estudo. 

 Na tabela 6, inspecionamos se há diferença entre os resultados das 

dimensões do SF-36 com o PHQ-9, e também se há correlação entre estes, através 

do teste de correlação de Pearson.  

 

Tabela 6: Correlação entre qualidade de vida e depressão. 

 

DIMENSÕES DO SF-36 / 
PHQ-9 

DESCRITIVOS PHQ-9 

CAPACIDADE FUNCIONAL 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,305* 
0,000** 

226 

ASPECTOS FÍSICOS 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,367* 
0,000** 

224 

 
DOR 

 

R (Pearson) 
p 
N 

-0,513* 
0,000** 

223 

ESTADO GERAL DE SAÚDE 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,430* 
0,000** 

203 

 
VITALIDADE 

 

R (Pearson) 
p 
N 

-0,645* 
0,000** 

211 

ASPECTOS SOCIAIS 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,668* 
0,000** 

205 

ASPECTOS EMOCIONAIS 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,443* 
0,000** 

222 

SAÚDE MENTAL 
R (Pearson) 

p 
N 

-0,537* 
0,000** 

216 

*há correlação negativa. 

**altamente correlacionado. 

 

 Em relação às dimensões do SF-36 com o PHQ-9, os resultados refletem que 

há correlação negativa em todas as dimensões e que ambas são altamente 

correlacionadas, ou seja, influenciam consideravelmente na QV, isto é, quanto maior 

o índice de presença de depressão no profissional de enfermagem, pior será a QV 

do mesmo, sendo então inversamente proporcional. 
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 Embora haja definições distintas com relação aos conceitos de depressão, 

gerando então graus distintos para cada qual, como mínima, leve, moderada, 

moderada-severa e extrema, todas interferem diretamente na QV.  

Entretanto, nesta amostra, houve uma correlação que evidenciou maior 

interferência, como podemos visualizar na tabela 6.1, e também no gráfico 4. 

 

Tabela 6.1: Correlação entre qualidade de vida e os níveis de depressão. 

 

DIMENSÕES 
DO SF-36 / 

VARIÁVEIS DO 
PHQ-9 

DEPRE. ⃰ 
MÍNIMA 
M (DP) 

DEPRE.⃰ 
LEVE 

M (DP) 

DEPRE. ⃰
MODERADA 

M (DP) 

DEPRE. ⃰
MODERADA-

SEVERA 
M (DP) 

DEPRE. ⃰
EXTREMA 

M (DP) 
p 

 
CAPACIDADE 
FUNCIONAL 

 

75,25 
(22,6) 

69,00 
(24,8) 

75,33 (23,4) 
71,53  
(22,3) 

77,50 (23,5) 0,544 

 
ASPECTOS 

FÍSICOS 
 

79,58 
(31,4) 

68,22 
(37,0) 

76,66 (31,4) 92,30 (12,0) 55,00 (40,4) 0,022 

 
DOR 

 

64,40 
(24,6) 

55,14 
(20,4) 

63,40 (24,9) 63,76 (25,2) 57,30 (21,5) 0,227 

ESTADO 
GERAL DE 

SAÚDE 

67,63 
(20,2) 

62,83 
(22,4) 

69,15 (21,2) 69,16 (27,1) 
68,22 

(29,02) 
0,721 

 
VITALIDADE 

 

55,13 
(23,3) 

50,31 
(19,4) 

59,62 (25,1) 57,91 (18,2) 53,33 (22,2) 0,487 

ASPECTOS 
SOCIAIS 

68,98 
(27,1) 

65,69 
(23,8) 

77,40 (25,2) 72,91 (31,0) 59,72 (26,3) 0,317 

 
ASPECTOS 

EMOCIONAIS 
 

81,92 
(32,2) 

72,22 
(31,7) 

77,78 (33,1) 89,74 (21,0) 70,37 (42,3) 0,268 

 
SAÚDE 

MENTAL 
 

66,87 
(23,0) 

63,02 
(20,1) 

68,00 (20,4) 66,00 (22,4) 62,22 (25,6) 0,819 

⃰ DEPRE.: depressão 

 

 Pode-se dizer que quanto maior a sobrecarga física, maior a interferência na 

QV dos funcionários, e consequentemente maior a média destes com depressão 

moderada-severa. 
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Gráfico 4: Correlação entre qualidade de vida e os níveis de depressão. 

 

 Na sequência temos as dimensões do SF-36 x IPAQ, buscando analisarmos 

se existem diferenças nos escores.  

 

Tabela 7: Correlação entre qualidade de vida e os níveis de atividade física. 

 

DIMENSÕES DO 
SF-36 / VARIÁVEIS 

DO IPAQ 

INATIVO 
M (DP) 

MÍNIMA 
ATIVIDADE 

M (DP) 

HEPA (muita) 
ATIVIDADE 

M (DP) 
p 

CAPACIDADE 
FUNCIONAL 

70,93 (21,7) 75,08 (23,7) 78,60 (24,1) 0,11 

ASPECTOS 
FÍSICOS 

77,48 (33,1) 68,64 (35,8) 80,60 (28,8) 0,12 

DOR 59,45 (23,6) 61,51 (23,5) 66,74 (23,6) 0,17 

ESTADO GERAL 
DE SAÚDE 

64,92 (20,6) 64,49 (23,3) 74,08 (18,9) 0,03 

VITALIDADE 50,19 (21,2) 58,36 (24,4) 59,25 (20,8) 0,02 

ASPECTOS 
SOCIAIS 

65,29 (27,7) 68,40 (25,3) 75,96 (22,9) 0,06 

ASPECTOS 
EMOCIONAIS 

78,79 (30,8) 75,29 (35,6) 81,29 (32,1) 0,60 

SAÚDE MENTAL 61,54 (21,2) 67,79 (22,4) 72,22 (21,2) 0,01 
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 Os resultados mostram que há diferenças significativas nos escores do SF-

36, em função do nível de AF para as seguintes dimensões: Estado Geral de Saúde, 

Vitalidade, e Saúde Mental. 

 Para as demais dimensões não é possível rejeitar a hipótese de igualdade 

entre as médias. Uma vez que foi detectada diferença, entre as médias, foi realizado 

o teste Post-hoc de Tukey para identificar de que maneiras as médias diferem entre 

si nas situações onde a diferença se mostrou significativa, conforme retratado no 

gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5: Correlação entre qualidade de vida e os níveis de atividade física. 

 

 O quantitativo esperado de profissionais de enfermagem inativos 
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36, caracterizando a diminuição da QV dos mesmos, uma vez que, são diretamente 

proporcionais, ou seja, quanto maior for o nível de AF praticada/desenvolvida, maior 

será a QV destes; e por outro lado analisando especificamente a dimensão 

Vitalidade, nos deparamos com quantitativos de N similares entre mínima e hepa 

estimados e reais, salientando que hepa envolve os níveis de indivíduos ativos, 

moderados (que fazem caminhadas), e muito ativos), distinguindo das outras duas 

dimensões, que indicativos reais abaixo dos estimados. 

 A tabela 8 nos permite visualizar, a correlação entre as dimensões do SF-36 

com algumas variáveis ocupacionais. Isto quer dizer que analisaremos se há esta 

correlação e qual o impacto das CT na QV dos profissionais de enfermagem das 3 

CF. 
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Tabela 8: Correlação entre qualidade de vida e as variáveis ocupacionais. 

*há significância. 

 

Os resultados nos referencia que somente duas variáveis apresentaram 

correlações, capacidade funcional e estado geral de saúde, com a variável tempo de 

trabalho. Especificamente nesta situação a correlação é negativa, isto é, quanto 

maiores os valores para o tempo, menores os valores dos escores do SF-36. 

Deve ser atentado que, os valores de R (do teste de correlação de Pearson) 

encontrados , mostram que a correlação existe, sendo, no entanto, fraca. 

 E, com relação a carga horária, também existe significância e correlação 

negativa entre vitalidade, aspectos sociais e saúde mental, de modo que, quanto 

maior a carga horária do profissional, maior será o impacto na QV. 

   Contudo, podemos dizer que, há correlações entre as CT e a QV. 
 

 

 

DIMENSÕES DO SF-36 / 
VARIÁVEIS OCUPACIONAIS 

DESCRITIVOS 

 
Nº DE 

EMPREGOS 
 

CARGA 
HORÁRIA 

TEMPO DE 
TRABALHO 

CAPACIDADE FUNCIONAL 
R (Pearson) 

p 
N 

0,040 
0,551 
228 

0,099 
0,142 
221 

-0,154* 
0,019 
231 

 
ASPECTOS FÍSICOS 

 

R (Pearson) 
p 
N 

0,082 
0,222 
226 

0,052 
0,442 
219 

-0,063 
0,344 
229 

 
DOR 

 

R (Pearson) 
p 
N 

0,088 
0,190 
224 

0,058 
0,397 
217 

-0,117 
0,078 
227 

ESTADO GERAL DE SAÚDE 
R (Pearson) 

p 
N 

0,111 
0,116 
203 

0,068 
0,341 
196 

-0,139* 
0,047 
206 

 
VITALIDADE 

 

R (Pearson) 
p 
N 

0,019 
0,786 
211 

-0,023 
0,749 
205 

0,003 
0,967 
214 

 
ASPECTOS SOCIAIS 

 

R (Pearson) 
p 
N 

0,093 
0,185 
205 

-0,037 
0,598 
200 

-0,078 
0,262 
208 

 
ASPECTOS EMOCIONAIS 

 

R (Pearson) 
p 
N 

0,024 
0,725 
223 

0,041 
0,545 
216 

-0,059* 
0,373 
226 

 
SAÚDE MENTAL 

 

R (Pearson) 
p 
N 

0,042 
0,539 
216 

-0,002 
0,975 
209 

-0,110 
0,104 
219 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Primeiramente, é importante observarmos que, em relação aos questionários, 

nem todos foram respondidos integralmente pelos profissionais de enfermagem, fato 

que originou os “missing values”, responsáveis pelas divergências nas frequências 

totais. Esse recurso permitiu o aproveitamento de todos os questionários devolvidos, 

mesmo parcialmente respondidos, sem, contudo, afetar as análises estatísticas.  

 Deste modo, a amostra deste estudo contemplou 240 profissionais de 

enfermagem, das 3 CF, que variam de 21 à 60 anos, composta por 66 AE, 121 TE e 

53 enfermeiros, divididos em: 120 do HSL (39 AE, 39 TE, 21 enfermeiros, 15 AE/TE, 

5 AE/enfermeiros, e 1 AE/TE/enfermeiro) e 120 do CHS (16 AE, 64 TE, 29 

enfermeiros, 7 AE/TE, 2 TE/enfermeiros, e 2 AE/TE/enfermeiros).  

 Através de testes estatísticos foram feitas as seguintes comparações com as 

variáveis estudadas: QV x nível de AF x locais de trabalho (LT); QV x nível de AF x 

CF; QV x carga horária semanal x LT; QV x carga horária semanal x CF; QV x 

período de trabalho (PT) x LC; e QV x PT x CF. 

 Como a maioria dos dados correlacionados mostraram-se não paramétricos 

foi utilizado o teste de Pearson, pois a amostra não teve distribuição normal; também 

foram utilizados outros testes e análises, tais como: Análise de Variância – ANOVA, 

o Independent Samples Test, o Post-hoc Test, Tukey, e Alfa de Cronbach. 

Os índices da pesquisa explicitaram que a categoria de AE é a qual envolve 

profissionais de mais idade, tempo de serviço, e esforço físico no trabalho, 

comparada com as outras duas categorias (TE e enfermeiros). Isto possivelmente 

advém do fato que a profissão existe desde tempos remotos53, e estes profissionais 

a desempenham continuamente, inclusive agregando outras funções, e isso acaba 

resultando em uma grande sobrecarga de trabalho10,17,61, sendo considerada a pior 

QV dentre as 3 CF. A categoria TE, ainda tem indicativos mais elevados do que a 

categoria de enfermeiro, pois também tem funções conglomeradas, e muitas vezes 

em excesso. Por outro lado, a categoria de enfermeiro, é composta por pessoas 

mais jovens4,53, que muitas vezes saem do ensino médio, e ingressam na 

universidade; depois de formadas, estas direcionam-se, em maior parte, nas áreas 

de gestão, supervisão, coordenação de setores, e sendo assim, podem usufruir de 
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mais folgas mensais do que o AE e o TE, apresentando melhor QV do que os 

demais. 

 Deste modo, pode-se dizer que o AE, evidencia menor capacidade funcional e 

estado geral de saúde, e maior queixa de dor (devido a sobrecarga), do que TE e 

enfermeiro, resultando em uma má QV. O TE e o enfermeiro, por mais que 

apresentem quantitativos quase similares, ainda retratam uma diferença, na qual o 

enfermeiro é o qual tem melhor QV, mesmo por que o percentual dos aspectos 

emocionais no TE é o maior, e isto quer dizer que, quanto maior os aspectos 

emocionais48, maior o percentual de depressão na CF, piorando ainda mais a QV. 

 Mostrou-se notório, também, que os profissionais de enfermagem do HSL tem 

melhor QV do que os do CHS, exceto nas dimensões vitalidade e aspectos 

emocionais, nas quais o p não interfere; porém, nas outras, o valor de p indicou 

diferenças entre as dimensões e os LT; aliás, em ambos locais de trabalho (público 

e privado) as funções são iguais, porém as condições são distintas73, e isto acaba 

interferindo diretamente no desempenho dos funcionários, acarretando-lhes, muitas 

vezes, problemas físicos, emocionais e mentais4,52,61,79. 

 Ao correlacionarmos QV com as variáveis sóciodemográficas constatamos 

que quase todas as dimensões do SF-36 são altamente correlacionadas com 

“quantas vezes na semana pratica atividade física”; e com idade e esforço físico há 

significância em todas as dimensões, mostrando uma correlação negativa. As 

pessoas mais velhas, que realizam muito esforço físico, tem pouca capacidade 

funcional e muitos aspectos físicos, apresentando muita dor, e um baixo estado 

geral de saúde, e vitalidade, advindos como resultantes de uma “sequela” adquirida 

ao longo da carreira profissional, devido às sobrecargas e emoções contidas, 

gerando alterações anátoma-fisiológicas que se manifestam no decorrer da idade 

cronológica, afetando bruscamente a hemodinâmica do indivíduo4,9,17,52.  

 De acordo com o gênero, é evidente que as mulheres compõe um maior 

quantitativo da amostra, sendo os homens a minoria. Estas apresentam uma QV 

inferior ao gênero masculino, em todas as dimensões; mas este resultado não 

surpreende, mesmo por que, a precursora da área foi uma mulher, a Florence 

Nightingale, de princípios e atitudes, que não mediu esforços e foi cuidar dos feridos 

e mutilados na GM53,54. 

No entanto, a correlação é significante nas dimensões de estado geral de 

saúde, aspectos emocionais, e saúde mental, interferindo diretamente no nível de 



69 
 

estresse e QV, tanto que ao correlacionarmos SF-36 e PHQ-9, esta questão foi 

constatada, de interferir diretamente na QV, ou seja, quanto maior o índice de 

depressão, menor a QV do profissional24,49, salientando que as dimensões 

apresentaram-se altamente correlacionadas (valor de p), e de forma negativa 

(correlação de Pearson), explicitando também, que os aspectos emocionais tem 

maior impacto na depressão mínima, leve, e moderada (nesta, juntamente com os 

aspectos sociais), secundariamente na moderada-severa (na qual o impacto maior 

advém dos aspectos físicos), e na extrema (sendo o maior impacto através da 

capacidade funcional). 

 Por trabalharem exacerbadamente, numa rotina acelerada, a maioria destes 

profissionais não tem disponibilidade e ânimo para praticarem atividades físicas; a 

sobrecarga no trabalho / nível de esforço físico, num valor considerado de zero a 

dez, os índices de oito à dez tiveram destaques, podendo resultar em 

alterações/distúrbios patológicos futuros e até mesmo doenças crônico-

degenerativas decorrentes dessas demasias42. 

No entanto, as organizações, empresas, instituições, enfim, precisam se 

dispor a melhorarem a QV dos seus funcionários, e para isso, é importante a 

implementação de parcerias, projetos, benefícios em prol dos mesmos, sempre que 

possível, visando motivá-los25,43,44,46, pois conforme a correlação realizada entre as 

variáveis ocupacionais/CT e QV, evidenciou-se que quanto maior o tempo de 

trabalho dos profissionais de enfermagem, menor será a capacidade funcional e o 

estado geral em saúde, e maior serão os aspectos emocionais; quanto maior a 

carga horária, menor será a vitalidade, os aspectos sociais e a saúde mental; e 

quanto maior o número de empregos, menor será a capacidade funcional, a 

vitalidade e a saúde mental, e maior serão os aspectos emocionais, havendo 

correlação (tanto positiva quanto negativa), impactando assim a QV destes. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Muitas pesquisas mostram que por meio do trabalho, as pessoas criam 

identidades perante a sociedade. Como este vem ocupando, cada vez mais, um 

lugar central na vida das pessoas, em geral, diversos aspectos acabam impactando 

na QV destas, principalmente nas 3 CF dos profissionais de enfermagem, por terem 

um ritmo de trabalho acelerado, cargas horárias distintas, serem profissionais de 

carreira, que desempenham tarefas de esforço físico/sobrecarga, dentre outros 

fatores, e que sendo assim, acabam se esquecendo de cuidarem de si próprios ao 

exercerem a profissão, independentemente do local de trabalho ser público ou 

privado. 

Neste estudo, evidenciou-se que os profissionais de enfermagem, das 3 CF, 

que aceitaram compor a amostra, tem melhor QV no HSL, que por sua vez é 

privado, do que no CHS, que é público. 

Ao analisarmos cada CF, detectamos que AE tem maior impacto na QV, nas 

dimensões: capacidade funcional, dor, e estado geral de saúde, devido a possuírem 

maior idade/faixa etária, maior tempo de serviço, menor qualificação/reconhecimento 

profissional; por outro lado, a QV de TE e enfermeiros é similar, porém os 

enfermeiros tem mais folgas mensais e desempenham atividades que dispendem de 

menor esforço físico, não retratando sobrecarga de trabalho acentuada. 

Observou-se também a existência da correlação entre o impacto percebido na 

QV e os níveis de AF, onde quanto maior a prática de AF, maior a capacidade 

funcional, vitalidade e saúde mental, e quanto maior o índice de sedentarismo 

correlacionar-se com as dimensões do SF-36, pior será a QV. 

Porém, entre QV e ausência ou presença de depressão, houve correlação 

negativa em todas as dimensões do SF-36, isto significa que quanto maior o índice 

de presença de depressão, independente do nível/grau, pior será a QV; nesta 

correlação a dimensão dos aspectos físicos apresentou um alto índice ao 

correlacionar-se com depressão moderada-severa, caracterizando que quanto maior 

o esforço físico/sobrecarga no trabalho, maior a depressão, resultando então em 

diminuição da QV. 

Avaliamos também a correlação entre as variáveis de QV, com as 

sóciodemográficas: idade, esforço físico, gênero, tempo de serviço, número de 

empregos e folgas mensais, e quantas vezes por semana praticam atividade física, 
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resultando que o gênero feminino tem pior QV que o masculino; atentando-se às 

interferências nas dimensões: aspectos físicos, vitalidade, e saúde mental, pode-se 

afirmar que há correlação entre essas variáveis. 

Também foi constatada a existência da correlação entre QV e as CT, pois 

quanto maior o tempo de trabalho do profissional de enfermagem, este irá impactar 

diretamente nas dimensões de capacidade funcional e estado geral de saúde, sendo 

inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais tempo trabalhado, piores serão 

essas dimensões. 

Enfim, os resultados obtidos serão importantes e bastante consideráveis tanto 

para os acadêmicos de enfermagem, quanto para os profissionais da área, 

independentemente de serem empregados ou empregadores, contemplando 

também as instituições/organizações/empresas de saúde que tem esses 

profissionais como funcionários, mesmo por que, todos almejam uma melhor QV. 

Ter uma equipe capaz e eficiente na administração de um LT é de grande 

valia, pois deste modo, os reflexos acabam sendo a satisfação dos pacientes pelo 

bom atendimento, e dos profissionais que ali trabalham, devido às CT 

proporcionadas à estes. 

Mas isso não quer dizer que seja suficiente, e que as melhorias internas 

devam ser abandonadas ou interrompidas, aliás, atualmente, as organizações que 

não se preocupam com a questão de saúde ocupacional tem sérios passivos, fora 

do controle, e que conduzem negativamente as metas. 

Então devemos pensar que quanto maior o índice de satisfação dos 

funcionários, menor será o índice de absenteísmo local, ou seja, maior será a 

produtividade e qualidade das atividades desempenhadas. 

Todavia, descartar definitivamente atividades que exprimam grande esforço 

físico/sobrecarga no trabalho é muito complexo, entretanto, mapear setores e 

funções desempenhadas, e avaliar todos os riscos, propondo possíveis 

alterações/modificações ergonômicas nos locais de trabalho (públicos e privados) irá 

elucidar questões ocupacionais, agregando ao empregador (diminuindo e/ou 

sanando por completo os déficits encontrados) e aos funcionários (proporcionando 

melhores CT e reconhecimento, resultando em maior QV). 
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Sorocaba, 07 de Junho de 2011. 
 
 

Carta de Encaminhamento 

 
Ao Comitê de Ética em Pesquisa 
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
 
 
 
 Caros senhores, 
 
 
 
 
 
 
   Eu, Ketilin Modesto Fontes, aluna do curso de Mestrado Profissional 

em Educação nas Profissões da Saúde, venho por meio desta encaminhar o projeto 

“Avaliação da qualidade de vida de profissionais de enfermagem de acordo com a categoria 

funcional e o local de trabalho”, orientado pelo Prof. Dr. José Eduardo Martinez, para 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da PUCSP.  

   Declaro que todos os aspectos éticos foram levados em conta. 
   Grata desde já.  
 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

____________________ 
 

Ketilin Modesto Fontes 
(pesquisadora) 

 
De acordo, 
 
 
_________________________________ 
Prof. Dr. Fernando Antonio de Almeida 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NOME DA PESQUISA: Avaliação da qualidade de vida de profissionais de 

enfermagem de acordo com a categoria funcional e o local de trabalho. 

 

 Você está sendo convidado a participar desta pesquisa porque atua na área 

da enfermagem.  

 A finalidade desta é avaliar a qualidade de vida dos profissionais de 

enfermagem da cidade de Sorocaba, envolvendo todos os setores hospitalares do 

Conjunto Hospitalar de Sorocaba e do Hospital Santa Lucinda de acordo com a 

categoria funcional e o local de trabalho. 

 Você irá responder alguns questionários, nos quais escolherão as alternativas 

que julgarem corretas e cabíveis à sua pessoa. Além disso, é importante que fique 

esclarecido que sua identidade nunca será revelada de forma pública. 

 Caso aceite participar deste estudo, você fornecerá informações que serão 

úteis para que a pesquisa seja realizada. Sua participação é voluntária e caso não 

queira participar, ou desista de participar a qualquer momento, isto não acarretará 

qualquer consequência para o meu trabalho que terá continuidade normalmente. 

Você gastará apenas o seu tempo e paciência para responder aos questionários, e 

não terá qualquer despesa por participar desta pesquisa. 

 Sua participação no estudo não traz riscos. 

 

 Por estar de acordo com os termos deste documento assino-o, em 2 (duas) 

vias, uma das quais ficará em minha posse. 

 

 

NOME (LETRA DE FORMA):      DATA: 

ASSINATURA: 

 

PESQUISADORA: KETILIN MODESTO FONTES.   DATA: 

ASSINATURA: 
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QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO E ASPECTOS DE SAÚDE 

(ELABORADO PELA PESQUISADORA) 

 

SEXO: (     ) MASCULINO  (     ) FEMININO    

IDADE:_____________       

 

ESCOLARIDADE:  (     ) AUXILIAR(A)     

   (     ) TÉCNICO(A)     

   (     ) ENFERMEIRO(A)*    

*TEM ESPECIALIZAÇÃO? (     ) NÃO (     ) SIM* 

 *EM?_________________________ 

 

VOCÊ EXERCE A FUNÇÃO HÁ QUANTO TEMPO? 

_____________________________________ 

 

ONDE VOCÊ TRABALHA?  

   (     ) CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA (CHS) 

   (     ) HOSPITAL SANTA LUCINDA (HSL) 

 

QUAL O SETOR EM QUE VOCÊ TRABALHA? 

________________________________________ 

 

VOCÊ TRABALHA EM QUAL/QUAIS PERÍODO(S)?    

      (     ) DIURNO 

      (     ) VESPERTINO 

      (     ) NOTURNO 

      (     ) PLANTÃO/MADRUGADA (> 0h) 

 

QUAL A CARGA HORÁRIA SEMANAL EM QUE VOCÊ TRABALHA? 

________________________ 

 

O SEU NÍVEL SALARIAL É:  (     ) REGULAR 

     (     ) BOM/SATISFATÓRIO 

     (     ) MUITO BOM 

TEM REGISTRO NO COREN? 

(     ) SIM      (     ) NÃO 

APÊNDICE C 
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QUAL O NÚMERO DE EMPREGOS EM QUE VOCÊ TRABALHA? 

__________________________ 

 

VOCÊ TEM QUANTAS FOLGAS SEMANAIS? 

________________________________________ 

 

QUANTIFIQUE NUMA ESCALA DE 0 (MÍNIMO) À 10 (MÁXIMO), SOBRE O 

ESFORÇO FÍSICO QUE VOCÊ REALIZA DURANTE A SUA JORNADA DE TRABALHO: 

________________________ 

*0 = NÃO FAÇO NENHUM ESFORÇO FÍSICO   

*10 = O ESFORÇO FÍSICO É EM EXCESSO 

 

QUAL A QUALIDADE DO SEU SONO?    

(     ) REGULAR (     ) BOA (     ) MUITO BOA 

 

VOCÊ PRATICA ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA?  (     ) NÃO (     ) SIM*   

*QUANTAS VEZES NA SEMANA? 

________________________________________________ 

 

VOCÊ TEM VÍCIOS? 

 

FUMA:     

(     ) NÃO (     ) SIM*   

*HÁ QUANTO TEMPO? ___________ 

 

BEBIDA ALCOÓLICA:   

(     ) NÃO (     ) SIM*    

*HÁ QUANTO TEMPO? ___________ 

 

DROGAS ILÍCITAS:   

(     ) NÃO (     ) SIM*    

*HÁ QUANTO TEMPO? ___________ 

 

MEDICAMENTOS ANSIOLÍTICOS / ANTIDEPRESSIVOS HABITUAIS:   

(     ) NÃO (     ) SIM*    

*HÁ QUANTO TEMPO? ___________ 
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ANEXOS 

 

Anexo A:  

 

 Comitê de Ética em Pesquisa: aprovação do projeto 

 

Anexo B: 

 

 Questionário SF-36 

 

Anexo C: 

 

 Questionário IPAQ 

 

Anexo D: 

 

 Questionário PHQ-9 
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PESQUISA DO ESTADO ATUAL DA SAÚDE (SF-36) 

 
Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas 
atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. 
Caso você esteja inseguro em como responder, por favor tente responder o melhor que 
puder. 
 
1. Em geral, você diria que sua saúde é:                                                                              
(circule uma) 
 

Excelente Muito boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 
2. Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora?          
(circule uma) 
 

Muito 
melhor 

Um pouco 
melhor 

quase a mesma Um pouco 
pior 

Muito pior 

1 2 3 4 5 

 
3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 
dia comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste 
caso, quanto?         (circule um número em cada linha) 
 

 
Atividades 

Sim. 
Dificulta 

muito 

Sim. 
Dificulta 
pouco 

Não. Não dificulta 
de modo algum 

a. Atividades vigorosas, que exigem 
muito esforço, tais como correr, levantar 
objetos pesados, participar em esportes 
árduos 

1 2 3 

b. Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de pó, 
jogar bola, varrer a casa 

1 2 3 

c. Levantar ou carregar mantimentos 
1 2 3 

d. Subir vários lances de escada 
1 2 3 

e. Subir um lance de escada 
1 2 3 

f. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 
1 2 3 

g. Andar mais de 1 quilômetro 
1 2 3 

ANEXO B Idade:_____________ 

Sexo: (   ) M       (   ) F 
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h. Andar vários quarteirões 
1 2 3 

i. Andar um quarteirão 
1 2 3 

j. Tomar banho ou vestir-se 
1 2 3 

 
 4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu 
trabalho, como conseqüência de sua saúde física?                                           (circule um 
número em cada linha) 
 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 
1 2 

c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? 
1 2 

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 

(p.ex: necessitou de um esforço extra)? 1 2 

 
5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu 
trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 
emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)?   (circule um número em cada linha) 
 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo em que se dedicava ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 
1 2 

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz? 1 2 

 
6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, 
amigos ou em grupo? (circule uma) 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

                                                                  
7. quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? (circule uma) 
 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa)?                                                        
(circule uma) 
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De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 
aproxime da maneira como você se sente em relação às últimas 4 semanas. (circule um 
número para cada linha) 
 

 
Todo 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma 
boa 

parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a. quanto tempo você tem 
se sentido cheio de vigor, 
vontade e força? 

1 2 3 4 5 6 

b. quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
muito nervosa?  

1 2 3 4 5 6 

c. quanto tempo você tem 
se sentido tão deprimido 
que nada pode animá-lo?  

1 2 3 4 5 6 

d. quanto tempo você tem 
se sentido calmo ou 
tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e. quanto tempo você tem 
se sentido com muita 
energia? 

1 2 3 4 5 6 

f. quanto tempo você tem 
se sentido desanimado e 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g. quanto tempo você tem 
se sentido esgotado? 1 2 3 4 5 6 

h. quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i. quanto tempo você tem 
se sentido cansado? 1 2 3 4 5 6 

               
10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com suas atividades sociais (como visitar amigos, 
parentes, etc.)?    (circule uma) 
 

Todo 
tempo 

A maior parte 
do tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

 
 
11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?   (circule um 
número em cada linha) 
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 Definitiva-
mente 
verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não sei 
A maioria 
das vezes 
falso 

Definitiva-
mente 
falso 

a. Eu costumo adoecer 
um pouco mais 
facilmente que as outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 

b. Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c. Eu acho que minha 
saúde vai piorar 1 2 3 4 5 

d. Minha saúde é 
excelente 1 2 3 4 5 

  

 Traduzido e validado para o português por Ciconelli R. 
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QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 

VERSÃO CURTA 

 

Idade : ______  Sexo: F (  ) M (  ) 

Para responder as questões lembre que: 

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 

fazem respirar MUITO mais forte que o normal; 

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem 

respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos  contínuos de cada vez: 

1a. Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, 

por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

dias _____ por SEMANA (    )  Nenhum   

1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no 

total você gastou caminhando por dia?  

horas: ______ Minutos: _____  

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, 

fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços 

domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou 

qualquer atividade que fez aumentar  moderadamente sua respiração ou batimentos do 

coração (POR FAVOR NÃO INCLUA A CAMINHADA) 

dias _____ por SEMANA (    )  Nenhum   

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  

horas: ______ Minutos: _____  
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3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em 

casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que 

fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

dias _____ por SEMANA (    )  Nenhum   

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  

horas: ______  Minutos: ______ 
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Idade:_____________ 

Sexo: (   ) M       (   ) F 
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