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RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: O trabalho em saúde apresenta-se como fonte de prazer e de sofrimento. Este estudo
exploratório de abordagem qualitativa teve por objetivo identificar os fatores relacionados ao sofrimento
psíquico em trabalhadores de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de Hospital
Universitário da Região Sul do País. Foram entrevistadas uma enfermeira e sete auxiliares de enfermagem
em 2004. A análise de conteúdo dos dados deu-se após repetidas leituras e  delimitação das seguintes
categorias: rígido controle do tempo; forma como o setor é organizado; falta de materiais e equipamentos
adequados; conflitos no relacionamento entre os membros da equipe; estado crítico de saúde do paci-
ente; dupla jornada de trabalho feminino; e trabalho nos finais de semana e feriados. Criar espaços para
discussões coletivas acerca da gênese do sofrimento psíquico no trabalho pode propiciar o comprome-
timento dos profissionais com a melhoria da saúde ocupacional e da organização do trabalho.
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT: : : : : Working in the health area can be a source of pleasure as well as of suffering. The purpose
of this exploratory study, of a qualitative approach, was to identify the factors related to the psychic
suffering of nursing workers of the Neonatal UTI of a University Hospital. One nurse and seven nurse
assistants were interviewed in 2004. Data content analysis was made by repeated readings and by the
delimitation of agglutinant subjects as following: rigid control of the time; the way by which the sector is
organized; lack of adequate materials and equipment; conflicts in the relationship among the staff members;
critical state of the patient’s health; women double work journey; and work in the weekends and holidays.
Creating spaces for collective quarrels concerning the origin of the psychic suffering in the work can
stimulate the compromise of the professionals towards the improvement of occupational health and of
the work’s organization.
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INTRODUÇÃO

O trabalho ocupa, na vida dos seres huma-
nos, papel fundamental, pois é através dele que
podemos atingir satisfação e realização profissional;
nos projetamos no mundo e somos com o outro. O
trabalho na enfermagem tem se apresentado como
fonte de prazer, mas, também, de sofrimento.

Apresenta-se como fonte de prazer quando
permite o desenvolvimento das potencialidades
humanas, libera o trabalhador para criar e execu-
tar o próprio trabalho, favorecendo os laços

cognitivos/técnicos com o resultado de sua ativi-
dade laboral, levando-o à sua satisfação, à
conscientização de seu papel não só para a orga-
nização na qual trabalha, mas, também, para a
sociedade em que está inserido. Ao contrário,
quando este tem por fim único a mercadoria ou o
serviço prestado, pode reprimir as potencialidades
humanas e, conseqüentemente, gerar alienação,
estranhamento, insatisfação, angústia e sofrimen-
to psíquico1.
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Em relação ao trabalho na enfermagem,
questiona-se: em que condições tem sido realiza-
do? Que fatores podem estar contribuindo para o
sofrimento nos seus trabalhadores? Como estes
fatores interferem no viver a enfermagem?

Refletir acerca desses questionamentos pode
levar o trabalhador da enfermagem a buscar es-
tratégias de enfrentamento das condições de tra-
balho que lhe são ofertadas e mobilizá-lo para
buscar alternativas que lhe possibilitem trabalhar
e ter prazer, preservando a sua saúde tanto física
como mental.

Alguns fatores interferem nas condições de
trabalho dos profissionais da enfermagem hospi-
talar. Entre eles encontramos o desenvolvimento
rápido e contínuo da tecnologia na área da saú-
de, a grande variedade de procedimentos reali-
zados, o aumento constante do conhecimento te-
órico e prático exigido nessa área, a especialida-
de do trabalho, a hierarquização e a dificuldade
de circulação de informação, o ritmo e o ambien-
te físico, o estresse e o contato com o paciente, a
dor e a morte como elementos que potencializam
a carga de trabalho, ocasionando riscos à saúde
física e mental dos trabalhadores do hospital2.

As condições em que o pessoal de enferma-
gem realiza o seu trabalho, ou seja, um trabalho
fragmentado, tem levado seus profissionais a ne-
garem o sofrimento presente nessa atividade ou,
até mesmo, desistirem da profissão em busca de
outros horizontes tal o desgaste físico e psíquico
apresentado.

A organização do trabalho exerce sobre o
homem uma ação específica, causando impacto
no aparelho psíquico. Em certas condições
ocupacionais, o profissional manifesta sofrimento
que pode ser atribuído ao choque entre uma his-
tória individual, portadora de projetos, de espe-
ranças e de desejos e uma organização do traba-
lho que a ignora3.

O sofrimento psíquico surge como uma
temática importante nas organizações da saúde
tendo em vista a sua repercussão na saúde dos
trabalhadores e na qualidade do cuidado que es-
tes oferecem à sociedade.

O prazer e o sofrimento no trabalho da en-
fermagem não existem como entidades absolutas,
isoladas e independentes de sua forma de expres-
são e manifestação, mas entrelaçados às experi-
ências de cada profissional, nas suas vivências,
no seu entendimento da relação trabalho, prazer,
sofrimento como processo histórico. Processo este

no qual o psicológico, o social e o organizacional
mesclam-se, interconstituindo-se e interferindo
no entendimento do profissional como sujeito
deste mesmo processo, na sua contextualização
como norteador das práticas e nas relações dos
trabalhadores com o seu objeto de trabalho4.

Ao analisar a produção científica acerca do
sofrimento psíquico no trabalho hospitalar, entre
os anos de 1997 e 1998, verifica-se que este tipo
de sofrimento é abordado de maneiras distintas,
inclusive quanto aos conceitos utilizados, mos-
trando que o mesmo precisa ser analisado, levan-
do em conta a sua dimensão subjetiva5. Em nossa
prática profissional, verificamos que a forma como
o trabalho da enfermagem é organizado e realiza-
do tem submetido seus trabalhadores a fortes car-
gas emocionais e físicas, levando-os a alterações
tanto biológicas como psíquicas.

Os profissionais que trabalham em ambien-
tes considerados críticos, como, por exemplo, as
Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), apre-
sentam mais chances de sofrimento psíquico, ten-
do em vista a complexidade das ações ali realiza-
das e o estresse gerado durante a sua realização.

Assim, este estudo teve por objetivo identi-
ficar os fatores que vêm causando sofrimento psí-
quico aos trabalhadores da enfermagem de uma
Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal de
Hospital Universitário.

SOFRIMENTO PSÍQUICO NO TRA-
BALHO DA ENFERMAGEM

O processo de trabalho em saúde tem im-
posto aos trabalhadores da enfermagem intenso
uso de seu corpo e mente como instrumentos de
seu trabalho. Verifica-se que tanto o absenteísmo
como o elevado turnover (rotatividade) podem
estar fortemente relacionados a sentimentos de
insatisfação no ambiente de trabalho.

Estudos verificaram que o absenteísmo e o
turnover são associados à baixa remuneração e in-
centivos, poucas oportunidades de promoção, falta
de reconhecimento pelo trabalho realizado,
inexperiência dos supervisores, relações interpessoais
insatisfatórias, falta de autonomia e responsabilida-
de no trabalho, ambigüidade de papéis e grande
número de trabalhadores em uma única unidade6.

Uma pesquisa acerca da subjetividade do tra-
balho no hospital verificou que o desgaste intenso
da saúde do trabalhador deve-se, principalmente,
à sua impotência frente a uma estrutura hierár-
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quica centralizadora. A alienação, a impossibili-
dade de agir criativamente na relação cotidiana
de trabalho e os estreitos limites colocados pela
organização do trabalho ao uso de seu saber sur-
gem como causa de sofrimento e desgaste7.

As causas de estresse em uma unidade
neonatal se tornam mais significativas, haja vista
a natureza e as características próprias do setor.
Na unidade neonatal, os poluentes ambientais são
inúmeros e freqüentes, como os sinais sonoros pro-
duzidos pelas aparelhagens; a superexaustão físi-
ca conseqüente ao desenvolvimento do trabalho
em turnos, acarretando aumento da fadiga e da
suscetibilidade às doenças e diminuição da vita-
lidade; a contaminação microbiológica resultan-
te dos eventuais recém-nascidos portadores de
moléstias transmissíveis; a poluição eletromagné-
tica causada pela proximidade constante com os
equipamentos elétrico-eletrônicos, o estresse
geopático, gerado por campos anormais de ener-
gia produzidos pelas tubulações hidráulicas e elé-
tricas presentes nas paredes dos berçários8.

Em um estudo acerca da banalização do so-
frimento à sua re-significação ética na organiza-
ção do trabalho, realizado com 46 profissionais da
enfermagem de dois hospitais, um público e outro
privado, em cinco unidades críticas, no sul do país,
verificou-se que a atividade ocupacional ocasio-
na alterações no estado emocional dos trabalha-
dores e que o sofrimento é devido a fatores ine-
rentes à organização do trabalho, tal como falta
de condições materiais para a prestação de assis-
tência com qualidade e de recursos humanos9.

Ainda, em relação aos fatores geradores de
sofrimento psíquico no contexto das atividades
desenvolvidas por enfermeiros de Centro Cirúr-
gico, em dois hospitais públicos de Fortaleza, ve-
rificou-se que eles estavam associados ao relaci-
onamento interpessoal, a lida com o sofrimento e
com a morte do cliente, ao ritmo e à carga de
trabalho realizado, às condições inadequadas para
as atividades laborais e ao não reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido. Concluiu-se que não
há um fator que, isoladamente, explique o sofri-
mento psíquico vivenciado no trabalho10.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza qua-
litativa com aplicação da análise de conteúdo11

que utilizou, para a coleta de dados, a entrevista
com pergunta aberta acerca dos fatores relacio-

nados ao trabalho e à causa de sofrimento. Essa
abordagem possibilitou a compreensão e a descri-
ção do fenômeno investigado, a partir das falas
dos próprios trabalhadores.

Participaram do estudo uma enfermeira e
sete auxiliares de enfermagem de uma UTI
Neonatal de Hospital Universitário de uma cida-
de da Região Sul do País. Após convite e orienta-
ção acerca do objetivo e metodologia da pesqui-
sa, eles deram seu Consentimento Livre e Escla-
recido para participação. Solicitamos a autoriza-
ção da Chefia de Enfermagem e seguimos todos
os preceitos éticos da Resolução 196/96 que re-
gulamenta a pesquisa com seres humanos. Os tra-
balhadores foram identificados por letras e nú-
meros, visando garantir o seu anonimato. Os da-
dos foram validados pelas participantes, após agru-
pamento temático.

A coleta dos dados através de entrevistas
ocorreu nos meses de novembro e dezembro de
2004. As entrevistas foram gravadas e transcritas.
A análise de conteúdo dos dados foi realizada após
repetidas leituras, para a delimitação de seus te-
mas aglutinadores agrupados em categorias, me-
diante semelhanças e diferenças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da análise de conteúdo dos relatos sobre so-
frimento psíquico e trabalho emergiram as seguin-
tes categorias: rígido controle do tempo, a forma
como o setor é organizado, a falta de materiais e
equipamentos adequados, o relacionamento entre
os membros da equipe, o estado crítico de saúde
do paciente, a dupla jornada feminina de trabalho
e o trabalho nos finais de semana e feriados.

Rígido Controle do Tempo
As constantes solicitações do trabalho, evi-

dentes pela obrigatoriedade de cumprir as tarefas,
não permitem a destinação de um tempo específi-
co para pausas durante a jornada de trabalho.

É o tempo todo correndo, cada coisa a seu tempo sem
poder parar muito, sem poder pensar muito, pois o tempo
passa muito rápido e tem que se dar conta de tudo. (A7)

Isto significa dizer que o tempo é primeira-
mente aquele da produção; os outros tempos de-
vem encontrar o seu lugar, de algum modo, nas
margens do processo produtivo, ou seja, o tempo
consagrado ao trabalho ocupa uma posição cen-
tral, em torno do qual se organizam todos os ou-
tros tempos da existência social12.
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Querendo ou não a gente vive em função do relógio.. .
tem que estabelecer as prioridades; é isso, tem que se
estabelecer se não se perde muito tempo. (A3)

A ausência de substitutos impõe aos profis-
sionais um trabalho intenso. O tempo torna-se
exíguo devido ao excesso de atividades e as cons-
tantes solicitações a que são submetidos os tra-
balhadores da enfermagem, tornando o ambien-
te de trabalho mais tumultuado e dificultando a
sua realização13. Muitas vezes, apesar do rígido
controle do tempo e do estabelecimento de pri-
oridades, torna-se impossível propiciar uma aten-
ção diferenciada e completa a cada cliente, ge-
rando, no trabalhador, mal-estar e a sensação
de um trabalho inacabado, causando-lhe sofri-
mento no trabalho.

A Forma como o Setor é Organizado
A enfermagem assume muitas responsabili-

dades no seu trabalho. Ela detém quase a totali-
dade das informações relativas às condições do
ambiente de trabalho e do processo assistencial,
organiza o ambiente do cuidado, controla as nor-
mas e rotinas instituídas, coordena e organiza a
assistência, entre outras.

A organização da unidade é fundamental para o bom
andamento do trabalho. (E1)

Já pensou como seria atender uma urgência se não fosse
organizado? A gente se estressaria muito mais.. .(A4)

Se cada um que usar, repuser, colocar as coisas de novo
no lugar... seria muito bom. A gente se estressa, vai pegar
um tubo de um número não tem, vai pegar a sonda pra
aspirar não está no lugar. Aí vem o estresse, tem que
correr,tem que procurar e tudo rapidinho pois a criança
que está mal não pode esperar. (A5)

O trabalho hospitalar, em decorrência da sua
complexidade, apresenta uma dimensão coletiva,
ao ser realizado por uma equipe de trabalhado-
res, com formações e graus de qualificação diver-
sificados, que evidenciam a necessidade do tra-
balho conjunto para sua concretização. O êxito
desse trabalho coletivo depende do desempenho
de cada um, e seu resultado só será satisfatório
mediante o desenvolvimento de um bom traba-
lho individual13.

Assim, cada profissional precisa assumir a sua
parcela de comprometimento no sentido de man-
ter o ambiente de trabalho organizado. Quando
isso não ocorre, acontece a sobrecarga de traba-
lho para alguns profissionais que, apesar de realizá-
lo, o fazem com sofrimento.

A Falta de Materiais e Equipamentos
Adequados

Nos hospitais, os profissionais de saúde se
deparam, freqüentemente, com dificuldades no
desempenho de suas funções, como a falta de
material para a realização de técnicas para pre-
servação e/ou recuperação das condições de saú-
de do paciente.

Não pode faltar material, medicação, roupas, pois aí tu
não tens que sair toda hora da unidade para ir buscar
estas coisas. Se temos tudo, não se perde tanto tempo,
não se caminha tanto por este hospital. (A2)

Tu punciona a veia e, quando vê, o butterfly vasa e tem
que puncionar de novo a veia da criança. Fixa o curati-
vo com esparadrapo e, quando vê, se solta todo. É muito
difícil, maltrata a criança, perde tempo e estressa a gen-
te. Sabemos que nas licitações para compra dos materi-
ais o critério é preço, mas e a qualidade do cuidado onde
fica? (E1)

A necessidade de lutar pela obtenção de
condições para viabilizar o trabalho é percebida
como extremamente desgastante e geradora de
grande sofrimento e de um clima de animosidade
entre os profissionais e a administração dos servi-
ços13. Há uma constante preocupação, por parte
dos trabalhadores, com precariedade das condi-
ções de trabalho. A impossibilidade de realizá-lo,
corretamente, devido à precariedade e à falta de
meios, além de imobilizar a qualidade assistencial,
compromete sua realização profissional.

O Relacionamento entre os Membros da
Equipe

Nas relações de trabalho, estão os laços hu-
manos criados pela empresa: relações com a hie-
rarquia, com as chefias, com a supervisão, com
outros trabalhadores. Um dos critérios identifica-
dos como essenciais para o bom funcionamento do
trabalho é um relacionamento cordial e de confi-
ança entre os membros de uma equipe. No entan-
to, no cotidiano de trabalho coletivo, podem surgir
conflitos entre os profissionais. Relações
ocupacionais conflitivas podem apresentar-se como
forte fonte de sofrimento para os trabalhadores.

A gente se ajuda muito, não tem essa que é enfermeiro,
que é auxiliar, a gente se ajuda. Um colabora com o
outro, um facilita para o outro... (A5)

Quando tudo corre bem, parabéns para o médico, mas
quando surge infecção na unidade, foi a enfermagem
que não lavou as mãos, foi a enfermagem que não cui-
dou direito. Isto magoa muito. As minhas mãos estão
sempre sem pele, de tanto lavar. A gente não sai nunca
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de perto das crianças, se sai deixa outra no lugar cuidan-
do. É um trabalho de equipe. (A1)

A rigidez da organização do trabalho, as exi-
gências de tempo, os ritmos, os ambientes
laborais, o estilo de chefia, o controle, o anoni-
mato das relações de trabalho, o intercâmbio dos
operários, entre outros, tudo parece rigorosamen-
te partilhado pelos profissionais ligados à mesma
ocupação. A organização do trabalho e as exi-
gências a que ela submete seu pessoal podem
comprometer sua saúde mental, por gerar insa-
tisfação e ansiedade, com as repercussões nas
relações interpessoais, ou seja, afetando as rela-
ções espontâneas que poderiam existir entre os
empregados14.

O Estado Crítico de Saúde do Paciente
A enfermagem, como profissão, é uma profis-

são voltada para o cuidado. O convívio com a dor,
o sofrimento e a morte, apesar de fazer parte da
vida profissional da equipe de enfermagem, apre-
senta-se como forte fator estressante neste meio.

[...] quando morre uma criança, que tristeza! Tem que
apoiar a família... me sinto acabada, no chão. (A3)

Aqui, a gente não pode errar, é um estresse. Não pode-
mos esquecer. Todas nós sabemos disso; nós mesmas nos
cobramos muito. É uma vida que está ali e depende de
nós. O trabalho, aqui na UTI, não admite... uma distra-
ção pode fazer toda a diferença. (A1)

É uma UTI, não é? Lugar de criança grave, lugar de
morte. É muito difícil, pois a gente faz tudo, tudo que
está ao nosso alcance. Temos uma tecnologia de ponta,
temos muita vontade, nos dedicamos muito. Todas. To-
dos os dias. Todos os minutos. Sabemos da possibilidade
da morte, mas não trabalhamos com ela. Quando uma
criança morre... Elas têm tanta vontade de viver, mere-
cem viver... É muito difícil para nós. (E1)

O trabalhador da equipe de enfermagem de-
senvolve suas funções no limiar da vida e da mor-
te, com diagnósticos de doenças crônicas,
degenerativas e incapacitantes. Este fato é o prin-
cipal responsável, em muitos casos, pelo
surgimento de danos psicossociais em muitos pro-
fissionais nesta área2,15.

Ressalta-se que a morte, mesmo quando ine-
vitável, gera sofrimento. A morte de uma criança
é percebida como mais traumatizante e como ge-
radora de um sofrimento muito maior.

A Dupla Jornada Feminina de Trabalho
A enfermagem, como profissão, caracteriza-

se por ser constituída, na sua maioria, por profis-

sionais do sexo feminino. Em nossa cultura, mes-
mo que as mulheres trabalhem fora, ainda são elas
as responsáveis pela maioria das atividades do-
mésticas, como cozinhar, lavar roupas e cuidar dos
filhos. Este fato conduz ao acúmulo de atividades
dentro e fora do lar, sobrecarregando-as.

Antes de entrar em casa, eu paro um pouco e respiro
fundo. Está tudo lá me esperando: o tanque, o fogão, os
filhos, o marido, a casa. Ás vezes, a gente nem sente as
pernas e tem que colocar um sorriso no rosto e seguir em
frente, pois a família não pode sofrer contigo. (A4)

A dupla jornada de trabalho a que estas
mulheres estão submetidas apresenta-se como um
fator a mais de sofrimento psíquico, gerando in-
satisfação e desmotivação no trabalho, afetando
a sua capacidade produtiva15.

O Trabalho nos Finais de Semana e
Feriados

Na maioria das vezes, o trabalho nos finais
de semana e feriados causa sentimentos de im-
potência, revolta e alienação frente ao siste-
ma, o que contribui para o sofrimento do traba-
lhador2,15.

É muito estressante, é mesmo um sofrimento. Vai che-
gando o fim de semana do plantão e a família já fica na
expectativa. Sabe do plantão, mas mesmo assim cobra,
quer a presença. É muito desgastante. (A4)

Nestes dias o número de pessoas é reduzido e se trabalha
mais. A gente sai daqui muito cansada. (A2)

Aí tu tens que trocar o plantão, conseguir alguém que
aceite trabalhar neste dia, e é difícil, pois para isso a
pessoa vai trabalhar três fins de semana na corrida e,
depois é a tua vez de pagar o plantão e tu é que tens que
trabalhar três fins de semana. (A6)

Trabalhar nos finais de semana e feriados,
característica inevitável à profissão de enferma-
gem e inerente à continuidade assistencial, é per-
cebido como um duplo sofrimento. Um sofrimen-
to por antecipação. Permanecer dentro do hospi-
tal, neste período, é percebido como horrível,
desgastante e cansativo.

Essa condição ocupacional impõe restrições
à vida familiar, pessoal e ao lazer. Portanto, a vida
é organizada em função dos horários de trabalho
e as justificativas para não se fazer presente a de-
terminados eventos, também, são do âmbito do
trabalho. Nestes dias, o sofrimento dos trabalha-
dores aumenta, estes são assolados pela sensação
de trancafiamento e o hospital é percebido como
uma prisão13,15.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificamos que o trabalho na enfermagem,
em muitas situações, tem se constituído em fonte
de sofrimento psíquico para seus trabalhadores in-
terferindo nos modos dos profissionais viverem a
enfermagem.

A forma como o trabalho da enfermagem tem
sido organizado precisa ser revista para atender
às necessidades dos trabalhadores. Saúde no tra-
balho é, antes de tudo, um direito do trabalha-
dor. Por isso, o trabalho precisa ser desenvolvido
de forma digna, com amplo acesso dos trabalha-
dores ao seu controle e de forma coletiva.

Enquanto os profissionais não se conscienti-
zarem dos riscos que correm e não reivindicarem
de suas chefias melhores condições ocupacionais
pouco se mudará esta realidade no sentido de di-
minuir as cargas inerentes ao trabalho. O traba-
lhador precisa ser subsidiado pelas organizações
durante a realização de suas atividades de forma a
ter seu conhecimento e suas habilidades valoriza-
das com vistas à melhoria da qualidade do cuida-
do que presta à sua clientela e à sua própria saúde.
As chefias precisam estar abertas às queixas dos
trabalhadores, em constante relação dialógica, de
forma a intervir mais prontamente sobre os
estressores gerados no trabalho, minimizando seus
efeitos sobre a saúde individual e coletiva.

Medidas que promovam o bem-estar dos tra-
balhadores nas organizações e previnam o
surgimento de doenças precisam ser adotadas,
como a facilitação de sua escala de folgas e de
férias; rodízio no trabalho de finais de semanas e
feriados; promoção de educação continuada em
serviço; promoção de momentos lúdicos no traba-
lho. Também é necessária a criação de estratégi-
as para o tratamento e reabilitação dos profissio-
nais em adoecimento psíquico relacionado com o
trabalho, de forma a melhorar sua auto-estima e
sua valorização.

Espaços para discussões coletivas acerca da
gênese do sofrimento psíquico no trabalho preci-
sam ser criados de forma periódica, auxiliando os
trabalhadores a desenvolverem estratégias para
solucioná-las, aumentando o seu comprometimen-
to com a melhoria da saúde coletiva na empresa
e com a melhoria da organização do trabalho. No
entanto, percebemos que muitos profissionais des-
conhecem ou negam os riscos de adoecimento
psíquico presentes no seu trabalho. Enquanto isso
ocorrer, pouco será mudado nessa realidade.

Torna-se necessário que a administração das
instituições de saúde lance um novo olhar para a
saúde dos trabalhadores, discutindo e
implementando formas mais flexíveis de organi-
zar o seu processo de trabalho.

Viver a enfermagem de forma mais prazerosa,
sem sofrimento, deve ser um objetivo a ser perse-
guido por todos os seus trabalhadores, uma vez
que o seu serviço reverte em benefício da saúde
da sociedade com a qual atua e interage.
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LA ENFERMERÍA

RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN: El trabajo en salud se presenta como fuente de sufrimiento y de placer. Este estudio exploratorio
de enfoque cualitativo tuvo como objetivo identificar los factores relacionados al sufrimiento psíquico en
trabajadores de enfermería de una Unidad de Tratamiento Intensivo Neonatal de un Hospital Universitario
de la Región Sur del Brasil. Una enfermera y siete asistentes de enfermería fueron entrevistados en 2004.
El análisis de contenido de los datos fue hecho por lecturas repetidas y delimitación de las categorías
siguientes: control rígido del tiempo, las formas como el sector se organiza, carencia de materiales y
equipos adecuados; conflictos en la relación entre los miembros del grupo; estado crítico de la salud de
los pacientes; doble jornada de trabajo femenino; y el trabajo en los fines de semana y los días de fiesta.
Crear los espacios para discusiones colectivas referentes al origen del sufrimiento psíquico en el trabajo
puede propiciar lo compromiso de los profesionales con la mejora de la salud ocupacional y de la
organización del trabajo.
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