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RESUMO 

 

SANTOS, Elisa de Vargas. Cargas de trabalho e qualidade de vida no trabalho 
de enfermeiros. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem, 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio 
Grande, Rio Grande/RS.  
 
O estudo objetivou conhecer a percepção dos enfermeiros atuantes em instituições 
hospitalares sobre as cargas de trabalho e sua qualidade de vida no trabalho. Está 
vinculado ao macroprojeto de pesquisa, multicêntrico, intitulado: Qualidade de vida 
no Trabalho dos Enfermeiros, que tem por objetivo geral: Analisar a Qualidade de 
Vida no Trabalho (QVT) dos enfermeiros que atuam nos municípios de Rio Grande e 
Pelotas, RS/Brasil e de Montevidéu/Uruguai. Estudo qualitativo, exploratório, 
realizado em dois hospitais situados no extremo sul do país, sendo um deles 
universitário e outro filantrópico. Os sujeitos do estudo foram 33 enfermeiros, 17 
atuantes no hospital universitário, e 16, no hospital filantrópico. O período da coleta 
deu-se entre junho de 2011 a outubro 2012. Os dados para esta investigação foram 
extraídos do banco de dados da macropesquisa, estruturado a partir de entrevistas 
semiestruturadas com os enfermeiros, em seus locais de trabalho, previamente 
agendadas e após assinatura do consentimento livre e esclarecido. A análise dos 
dados foi realizada de acordo com a proposta da Análise Temática de Minayo, 
resultando em dois núcleos temáticos: 1. Cargas de trabalho presentes no cotidiano 
dos enfermeiros atuantes em hospitais: revela as diferentes cargas identificadas 
pelos enfermeiros nos ambientes hospitalares pesquisados; 2. Cargas de trabalho e 
qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros atuantes em hospitais: mostra a 
relação existente entre estas cargas e a qualidade de vida no trabalho dos 
enfermeiros. As falas dos enfermeiros possibilitaram identificar as diferentes cargas 
de materialidade externa e de materialidade interna presentes em seu processo de 
trabalho. As cargas psíquicas foram apontadas como as que mais interferem na 
QVT dos enfermeiros, destacando-se a falta de autonomia, o convívio contínuo com 
a morte e a dor, entre outras. As interações entre as cargas e as repercussões no 
corpo do trabalhador podem refletir de forma extremamente negativa, tanto na 
dimensão biológica quanto na dimensão psíquica dos enfermeiros sujeitos deste 
estudo. A abertura de espaços à discussão faz-se necessária, nos ambientes de 
trabalho e também no ambiente acadêmico, despertando a busca por soluções e 
transformações na QVT, de acordo com a realidade vivenciada pelos enfermeiros. A 
realização de novos estudos, direcionados à compreensão dos trabalhadores da 
enfermagem e das chefias sobre QVT poderá auxiliar na busca por estratégias que 
possam melhorar a QVT dos enfermeiros atuantes em hospitais. 

 
 

 
 

Palavras-chave: Cargas de trabalho. Qualidade de vida. Enfermagem. Hospitais. 
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SUMMARY 

 

SANTOS, Elisa de Vargas. Loads of work and quality of work life of nurses.  
Dissertation (master's degree in nursing)-School of nursing, Program graduate 
program in nursing, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul.  

The study aimed to know the perceptions of nurses working in hospital institutions on 
workloads and their quality of life at work. Is bound to the macro multicenter research 
project, entitled: quality of work life of nurses, whose general objective: to analyze the 
quality of work life (QVT) of nurses who work in the municipalities of Rio Grande and 
Pelotas, RS/Brazil and Montevideo/Uruguay. Qualitative, exploratory study, 
performed in two hospitals located in the far south of the country, being one of them 
and another charity. The study subjects were 33 nurses, 17 active at University 
hospital and charity hospital 16. The collection period was from June 2011 to October 
2012. The data for this research were extracted from the database of the search, 
structured macro from semi-structured interviews with nurses in their workplaces, 
previously scheduled and after signing of informed consent. The analysis of the data 
was carried out in accordance with the proposal of thematic analysis of Minayo, 
resulting in two thematic areas: 1. present in everyday workloads of nurses working 
in hospitals: reveals the different loads identified by nurses in hospital environments 
surveyed; 2. loads of work and quality of work life of nurses working in hospitals: 
shows the relationship between these charges and the quality of work life of nurses. 
The speeches of nurses made it possible to identify the different loads of external 
and internal materiality present in your work process. Psychic loads were pointed as 
the most interfere with QVT of nurses, especially the lack of autonomy, the 
continuous contact with the death and pain, among others. The interactions between 
charges and the effect on the worker's body may reflect extremely negative, both in 
biological and psychic dimension of nurses subject of this study. The opening of 
spaces for discussion it is necessary, in work environments and in academia, 
sparking the search for solutions and transformations in QVT, in accordance with the 
reality experienced by nurses. Further studies aimed at understanding nursing 
workers and managers on QVT can assist in the search for strategies that can 
improve the QVT of nurses who work in hospitals. 

  
 

Keywords for this page:  Workloads. Quality of life. Nursing. Hospitals. 
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RESUMEN 

 

SANTOS, Elisa de Vargas. Cargas de trabajo y calidad de vida en el trabajo d e 
enfermeros. Disertación (Maestría en Enfermería) - Escuela de Enfermería, 
Programa de Postgrado en Enfermería, Universidade Federal do Rio Grande, Rio 
Grande/RS.  
 
Este estudio tuvo como objetivo descubrir qué percepción tienen los enfermeros 
actuantes en instituciones hospitalarias sobre las cargas de trabajo y su calidad de 
vida en el trabajo. Está vinculado al macro proyecto de pesquisa, multicéntrico, 
intitulado Calidad de vida en el Trabajo de los Enfermeros. Ese proyecto, por su vez, 
tiene como objetivo general analizar la Calidad de Vida en el Trabajo (QVT) de los 
enfermeros que actúan en los municipios de Rio Grande y Pelotas - RS/Brasil - y de 
Montevideo/Uruguay. Estudio cualitativo, exploratorio, realizado en dos hospitales 
situados en el extremo sur del país, siendo uno de ellos universitario y el otro 
filantrópico. Los sujetos del estudio fueron 33 enfermeros, 17 actuantes en el 
hospital universitario y 16 en el filantrópico. El período de la colecta ocurrió entre 
junio de 2011 a octubre de 2012. Los datos para esta investigación fueron extraídos 
del banco de datos de la macro pesquisa, compuesto a partir de entrevistas 
semiestructuradas con los enfermeros, en sus locales de trabajo, ésas previamente 
acordadas, tras la firma del consentimiento libre y esclarecido. El análisis de los 
datos se realizó de acuerdo con la propuesta de Análisis Temática de Minayo, que 
resultó en dos núcleos temáticos: 1. Cargas de trabajo presentes en el cotidiano de 
los enfermeros actuantes en hospitales: revela las diferentes cargas identificadas por 
los enfermeros en los ambientes hospitalarios pesquisados; 2. Cargas de trabajo y 
calidad de vida en el trabajo de los enfermeros actuantes en hospitales: muestra la 
relación existente entre esas cargas y la calidad de vida en el trabajo de los 
enfermeros. Los discursos de los enfermeros posibilitaron identificar las diferentes 
cargas de materialidad externa y de materialidad interna presentes en su proceso de 
trabajo. Las cargas psíquicas fueron apuntadas como las que más interfieren en la 
QVT de los enfermeros, destacándose la falta de autonomía, el convivio continuo 
con la muerte y el dolor, entre otras. Las interacciones entre las cargas y las 
repercusiones en el cuerpo del trabajador pueden reflexionar de forma 
extremamente negativa, tanto en la dimensión biológica como en la dimensión 
psíquica de los enfermeros sujetos de este estudio. La apertura de espacios hacia la 
discusión se vuelve necesaria en los ambientes de trabajo y también en el ambiente  
académico, despertando la búsqueda por soluciones y transformaciones en la QVT, 
de acuerdo con la realidad vivida por los enfermeros. La realización de nuevos 
estudios volcados a la comprensión de los trabajadores de la enfermería y de las 
jefaturas sobre QVT podrá auxiliar en la búsqueda de estrategias que puedan 
mejorar la QVT de los enfermeros que allí trabajan. 

  
 

Palabras-clave: Cargas de trabajo. Calidad de vida. Enfermería. Hospitales.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como atividade humana, o trabalho é fundamental ao ser humano, pois, ao 

mesmo tempo em que supre as suas necessidades materiais, possui a capacidade 

de transformá-lo tanto física quanto psicologicamente, de acordo com as vivências 

experenciadas no contexto das instituições (MARCON; POLAK; MEIER, 2005). 

Assim sendo, a forma como o trabalho é organizado e concebido pode afetar o 

estado de saúde do homem (ABRANCHES, 2005).  

Segundo Marx (1999, p. 211),  
 

 
o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, 
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza [...] Põe 
em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, 
cabeça e mãos a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, 
imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a 
natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua 
própria natureza. 

 

 

 O processo de trabalho traz, em sua constituição, alguns elementos básicos 

que são o objeto de trabalho, os instrumentos de trabalho e o próprio trabalho 

(LAUREL; NORIEGA, 1989). O homem, através de sua ação, utiliza-se destes 

instrumentos para transformar o objeto de seu trabalho em um produto final. 

Combina o consumo de produtos resultantes de trabalhos prévios, ou seja, 

“trabalho morto” e o trabalho em ato ou “trabalho vivo em ato”. Na saúde, a produção 

dá-se especialmente através do trabalho vivo em ato, ou seja, o produto do trabalho 

é consumido no mesmo instante da sua realização, interagindo, a todo o momento, 

com os instrumentos do processo de trabalho (FRANCO; MERHY, 2012).  

Segundo Bertoncini, Pires e Ramos (2011, p.125), o trabalho de enfermagem  
 
 

tem a finalidade de prestar o cuidado integral ao ser humano, tem como 
objeto o indivíduo, família ou grupo com suas  singularidades, utiliza como 
meios de trabalho os instrumentos, saberes e condutas e como produto o 
próprio cuidado que é produzido e consumido simultaneamente. 

 
 

Deste modo, o processo de trabalho da enfermagem difere-se dos demais por 

não finalizar em produto material, mas, sim, em produto indissociável do processo 

de produção. Esta condição faz com que o resultado do trabalho traduza-se na 

          12 
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própria assistência prestada, a qual é simultaneamente consumida. Distingue-se, 

ainda, dos outros processos de trabalho, por envolver uma relação entre sujeitos em 

que cuidador e sujeito do cuidado precisam ter atendidas suas necessidades 

individuais (PIRES, 2009). 

O trabalhador, ao estabelecer estas relações e participar do processo de 

trabalho no qual está inserido, pode interferir na organização do mesmo de forma a 

satisfazer as necessidades dos sujeitos que buscam a assistência em saúde, bem 

como pode ter suas necessidades satisfeitas.  

Visualizar as necessidades do trabalhador, enquanto componente da 

organização do trabalho, é de fundamental importância, visto ser a força 

desencadeante do processo de trabalho. Ele possui necessidades que vão além da 

sua subsistência, envolvendo elementos outros indispensáveis ao seu ser e estar 

saudável, à sua qualidade de vida no trabalho, como condições adequadas de 

trabalho, estabelecimento de relações saudáveis e participação efetiva no processo 

de trabalho (AZAMBUJA et al, 2010). 

Para Pires e Matos (2002, p. 190,191), a organização do trabalho em saúde e 

enfermagem consiste em 

 

 
um processo que envolve os trabalhadores da saúde, nas suas 
relações internas e nas relações com os usuários, portanto, uma 
relação entre sujeitos sociais. Envolve, também, as relações com os 
demais profissionais da saúde e diversos grupos de trabalhadores 
que atuam nas instituições de saúde; os constrangimentos e 
facilidades colocados pela estrutura institucional; as relações 
hierárquicas; o conhecimento e a tecnologia disponível em saúde e 
na enfermagem; a divisão do trabalho; o modelo de gestão adotado 
pela instituição e pela enfermagem e as relações estabelecidas com 
as demais instituições de saúde. 

 
 

O processo de trabalho do enfermeiro é realizado de acordo com a área de 

atuação deste profissional, uma vez que os elementos que constituem este 

processo, o objeto e os instrumentos, diferenciam-se conforme a distinção destes 

locais (SHIMBO; LACERDA; LABRONICI, 2008).  

Assim sendo, o enfermeiro assume competências diferenciadas na utilização 

de tecnologias, com o propósito de transformar seu objeto de trabalho e alcançar os 

objetivos propostos no processo de trabalho. No Centro de Material e Esterilização 

(CME), por exemplo, a enfermeira necessita, além de conhecimento sobre as ações 

de cuidado, ser capaz de visualizar as necessidades do trabalho de outros 



14 
 

 

enfermeiros e profissionais de saúde que se utilizam dos produtos do CME (TAUBE; 

MEIER, 2007).  

Este processo, independente do local onde é realizado, está permeado por 

diferentes cargas de trabalho que, quando em interação com o trabalhador, podem 

gerar interferências em sua qualidade de vida no trabalho. 

 Cargas de trabalho são compreendidas, neste estudo, com base no 

referencial de Laurell e Noriega (1989), como os elementos do processo de trabalho 

que mantêm interação constante e dinâmica entre si e com o corpo do trabalhador, 

gerando desgaste. 

De acordo com os mesmos autores, as cargas constituem-se como 

“elementos que sintetizam a mediação entre o trabalho e o desgaste do trabalhador” 

(LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 114). Assim sendo, a interação constante entre as 

cargas e o corpo do trabalhador pode interferir na sua saúde e na sua qualidade de 

vida no trabalho. 

As cargas podem ser divididas em diferentes tipos: De um lado as 

consideradas de materialidade externa ao corpo e que, ao interagir com o mesmo, 

tornam-se em materialidade interna; são as cargas físicas, químicas, biológicas e 

mecânicas. E, por outro lado, as cargas que somente assumem materialidade no 

corpo ao exprimirem alterações em seus processos internos; são as cargas 

fisiológicas e psíquicas (LAURELL; NORIEGA, 1989). 

Nas instituições hospitalares, o trabalho da enfermagem possui 

peculiaridades próprias. Cotidianamente, a enfermagem está exposta ao desgaste 

físico e psíquico do contato com a dor e o sofrimento, dos imprevistos das salas de 

emergência e cirúrgicas, da constante adaptação a novas tecnologias, entre outros 

fatores que se traduzem em cargas de trabalho (SECCO et al, 2011).   

Esta conjuntura poderá gerar um quadro de insatisfação e sofrimento no 

trabalho da enfermagem. Para Dejours (1992), o sofrimento inicia quando o 

trabalhador já utilizou todo seu conhecimento e recursos na organização do trabalho 

e quando todos os seus meios de defesa contra a exigência física foram esgotados. 

Neste ponto, o seu nível de insatisfação já não pode mais diminuir, sinalizando o 

início do sofrimento.  

Por outro lado, condições de trabalho satisfatórias, tanto físicas quanto 

psicológicas, são essenciais ao bom desempenho de uma organização. Entretanto, 

para que ocorra satisfação no ambiente organizacional, torna-se necessário 
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considerar a qualidade de vida no trabalho, de modo a conhecer as vivências de 

cada indivíduo envolvido neste processo (CANDEIAS; GOMES; MELO, 2011). 

Limonge-França (1997, p. 80) define Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

como “o conjunto das ações de uma empresa que envolve a implantação de 

melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho”. 

Para Pizzoli (2005), não obstante, a QVT está ligada com melhor qualidade 

física do profissional, momentos de lazer, modo de vida, lugares adequados, além 

de dar ouvidos às reivindicações do trabalhador e investir no aumento dos 

benefícios.  

Segundo Stumm et al (2009, p. 142), a QVT  

 
 

assimila duas posições antagônicas: de um lado a reivindicação dos 
trabalhadores quanto ao bem-estar e satisfação; de outro, o interesse 
das organizações referentes aos seus efeitos potenciais sobre a 
produtividade e a qualidade. 

 
 
 

A qualidade de vida pode ser considerada sob diferentes pontos de vista, 

pois pode surgir a partir de situações vivenciadas por cada indivíduo, em relação ao 

contexto econômico, social, ambiental, cultural, físico e espiritual (ZAMBERLAM et 

al, 2010).    

Alguns estudos têm sido desenvolvidos, abarcando a temática da QVT da 

enfermagem. Abordam aspectos que influenciam o trabalho do enfermeiro, como 

desgastes físicos e psíquicos relacionados ao trabalho (TEIXEIRA; MANTOVANE, 

2009; ROCHA; DE MARTINHO, 2010; RIBEIRO et al, 2012).  

No Brasil, a preocupação com a saúde do trabalhador aparece expressa na 

Política Nacional de Humanização (PNH) que enfatiza a necessidade de valorização 

dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção da saúde, ou seja, 

gestores, sujeitos do cuidado e trabalhadores; de um processo de gestão 

participativo; e da melhoria das condições de trabalho, entre outras (BRASIL, 2004). 

Além da PNH, foi lançada, em 2004, a Política Nacional de Segurança e 

Saúde do Trabalhador (PNSST) (BRASIL, 2004), atualizada através do Decreto n.º 

7.602, de novembro de 2011 (BRASIL, 2011). A PNSST fundamenta-se no 

desenvolvimento de ações a serem desempenhadas de modo articulado e 

cooperativo pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e da 
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Saúde e tem como um de seus objetivos, a promoção da saúde e a melhoria da 

qualidade de vida do trabalhador (BRASIL, 2011). 

Mais recentemente, houve o lançamento da Portaria n.º 1823, em agosto de 

2012, a qual institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, 

tendo como finalidade, em seu Art. 2º, 

 

[...] definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 
observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do 
trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a 
proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da 
morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos 
processos produtivos (BRASIL, 2012). 
 

 

A responsabilidade pela busca por condições e ações que melhor traduzam 

em QVT cabe tanto à empresa/instituição de saúde quanto ao trabalhador que, ao 

participar do processo de trabalho no qual está inserido, ao colaborar na 

organização deste como conhecedor do mesmo pode sentir-se mais valorizado, o 

que poderá interferir, sobremaneira, na qualidade de vida no trabalho. 

Apesar de todo o investimento do governo brasileiro na saúde do trabalhador, 

através de políticas voltadas a este fim, o cenário atual do trabalho da enfermagem 

revela uma prática voltada à obtenção do lucro, exigindo do trabalhador um alto grau 

de competitividade, agilidade no acompanhamento das diversas e constantes 

transformações, o que acaba repercutindo diretamente na qualidade de vida destes 

trabalhadores (FARIAS; ZEITOUNE, 2007).  

Além disto, aos enfermeiros cabe a responsabilidade pela assistência à saúde 

de sujeitos com enfermidades diversas, expondo-os constantemente à dor, à doença 

e à morte, caracterizando um trabalho complexo e desgastante (TEIXEIRA; 

MANTOVANE, 2009). O desgaste que é imposto ao trabalhador pode gerar 

insatisfação, aumentando as cargas psíquicas e interferindo, direta ou indiretamente, 

na qualidade de vida no trabalho. 

Com base no exposto, percebe-se que o enfermeiro, como líder da equipe de 

enfermagem, deve primar pela busca por melhores condições de trabalho, com a 

minimização das cargas decorrentes do mesmo, em qualquer cenário em que seja 

desenvolvido, podendo embasar-se nas políticas existentes.    
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Neste contexto, questiona-se: Qual a percepção dos enfermeiros, atuantes 

em instituições hospitalares, sobre as cargas de trabalho, na relação com a 

Qualidade de Vida no Trabalho?  

Considera-se que o estudo sobre a percepção dos enfermeiros acerca da 

relação existente entre as cargas de trabalho e a qualidade de vida no trabalho pode 

servir de reflexão aos próprios enfermeiros sobre sua prática e, também, como 

subsídio para a elaboração e implementação de estratégias e medidas 

intervencionistas que possam auxiliar, de forma eficaz, na melhoria da QVT dos 

enfermeiros. 

Para que se alcance e se mantenha uma assistência de qualidade ao sujeito 

do cuidado nos serviços de saúde torna-se imprescindível que haja condições de 

trabalho que favoreçam o melhor desempenho do enfermeiro no desenvolvimento de 

suas atividades no cotidiano de trabalho e promovam satisfação, prazer e saúde. 

Com base nas exposições até aqui estabelecidas, este estudo tem como 

objetivo:  

 

•••• Conhecer a percepção dos enfermeiros atuantes em instituições hospitalares 

sobre as cargas de trabalho em relação à sua qualidade de vida no trabalho. 

 

Com vistas a manter uma sequência lógica na apresentação deste estudo, 

será exposto, a seguir, o referencial teórico sobre cargas de trabalho. Prossegue o 

capítulo da revisão da literatura sobre o mesmo tema e sobre qualidade de vida no 

trabalho, seguido do caminho metodológico percorrido na realização do estudo. A 

apresentação e discussão dos dados estão dispostas em duas categorias, a saber: 

cargas de trabalho presentes no cotidiano dos enfermeiros atuantes em hospitais; e 

cargas de trabalho e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros atuantes em 

hospitais. Por fim, são destacadas algumas considerações a respeito do estudo 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para a realização deste estudo, considerou-se o referencial teórico 

desenvolvido por Laurell e Noriega (1989), sobre as cargas de trabalho, pela relação 

que estabelecem entre elas e a organização do trabalho, bem como pelo fato de 

considerá-las na relação com o corpo do trabalhador e com o contexto do processo 

de trabalho e do processo de produção. Vale destacar que, para estes autores, o 

processo de produção capitalista é determinante para que as cargas de trabalho 

existam.  

Segundo os autores, as cargas de trabalho são entendidas como  

 
 

os elementos do processo de trabalho que interatuam 
dinamicamente entre si e com o corpo do trabalhador, gerando 
processos de adaptação que se traduzem em desgaste, entendido 
como perda da capacidade potencial e/ou efetiva corporal e psíquica 
(LAURELL; NORIEGA, 1989, p110).   

 

 

O termo carga de trabalho, aqui referenciado, diferentemente do termo risco, 

utilizado na medicina do trabalho, busca abarcar uma noção mais precisa acerca 

das condições ambientais em relação ao processo de trabalho. Enquanto o conceito 

de risco faz alusão aos elementos do trabalho, “isolados entre si e da dinâmica 

global do processo de trabalho”, que podem causar danos ao corpo do trabalhador, 

a noção de cargas de trabalho “não se refere a características estáticas do posto de 

trabalho particular, mas ao movimento dinâmico dos elementos do processo de 

trabalho” (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 110). 

As cargas de trabalho em enfermagem estão relacionadas a uma parte 

integrante do trabalho que resulta da interação do corpo do trabalhador com o 

próprio trabalho realizado e o ambiente onde este é desenvolvido (KIRCHHOF et al, 

2011). Baseado neste conceito, busca-se uma melhor elucidação acerca das cargas 

de trabalho e seus desdobramentos e, assim, sua visualização no trabalho do 

enfermeiro que atua em instituições hospitalares. 

Consideradas tipicamente insalubres, as instituições hospitalares expõem os 

enfermeiros que nelas atuam a diversas cargas de trabalho, as quais são 

responsáveis por gerar desgastes. O modo como o trabalho é organizado sujeita 

ainda mais estes trabalhadores, obrigando-os a permanecer nestes ambientes por 
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longos períodos, em toda sua jornada laboral e na maior parte da sua vida produtiva 

(COSTA; FELLI, 2005).  

Secco et al (2010) igualmente destacam que  o processo de trabalho da 

enfermagem hospitalar possui especificidades próprias decorrentes do modo como é 

organizado, incidindo cargas de trabalho características aos trabalhadores destes 

locais, o que repercute na sua saúde física e mental. 

Nestes ambientes, o trabalhador está exposto a mais de uma carga de 

trabalho simultaneamente, sendo este processo considerado progressivo e 

cumulativo. Como consequência, acarreta em absenteísmo, incapacidade 

temporária ou permanente, comprometimento na qualidade da assistência prestada 

aos pacientes e na própria qualidade de vida destes trabalhadores (MININEL; 

BAPTISTA; FELLI, 2011). 

Assim, compreender como se dá a organização e a divisão do trabalho no 

processo de trabalho é de suma importância, uma vez que estes elementos são 

essenciais na compreensão e na análise das cargas de trabalho que podem 

constituir diferentes tipos, sejam fisiológicas, mecânicas, psíquicas (LAUREL; 

NORIEGA, 1989). 

As cargas de trabalho e o tipo de desgaste também são determinados pelo 

processo de trabalho desenvolvido por certo grupo de trabalhadores, de modo que o 

desgaste permite assinalar as transformações negativas provenientes da interação 

entre as cargas, não limitado a processos isolados, mas ao conjunto dos processos 

biopsíquicos (LAUREL; NORIEGA, 1989).  

No cotidiano de trabalho da enfermagem, é possível ser constatado o quanto 

sua organização e o modo como é realizado sujeita os enfermeiros a cargas físicas 

e emocionais. Esta condição acarreta alterações de caráter tanto biológico quanto 

psíquico nestes trabalhadores (GOMES; LUNARDI FILHO; ERDMANN, 2006). 

Para conhecer quais as principais cargas e linhas gerais do tipo de desgaste 

presente em um determinado centro de trabalho, há que se conhecer o processo de 

trabalho desenvolvido neste local (LAURELL; NORIEGA, 1989). Portanto, é na 

concretização do processo de trabalho que ocorre a interação das cargas, o que não 

significa que estas não sejam passíveis de análise em separado (OLIVEIRA, 2001).   

As cargas de trabalho podem ser divididas em diferentes grupos: De um lado, 

as consideradas de materialidade externa ao corpo e que, ao interagir com este, 

podem converter-se em materialidade interna; pertencem a este grupo as cargas 

físicas, químicas, biológicas e mecânicas, que são perceptíveis no ambiente de 
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trabalho. E, por outro lado, as cargas que somente assumem materialidade externa, 

ao exprimirem alterações nos processos internos do corpo. São as cargas 

fisiológicas e psíquicas, que somente são manifestadas através de um distúrbio ou 

doença (LAURELL; NORIEGA, 1989; KIRCHHOF et al, 2011). 

As cargas físicas podem ser reconhecidas na exposição ao ruído, ao calor, à 

iluminação inadequada e ocasionam alterações nos mecanismos fisiológicos 

humanos, podendo ou não ser reversíveis. Entre as cargas químicas podem ser 

citados os pós, a fumaça, as fibras, os vapores, entre outros (LAUREL; NORIEGA, 

1989). Estas cargas são inseridas na área da saúde e na enfermagem, em 

diferentes situações, como gases, vapores e líquidos, utilizados em esterilização, em 

desinfecção de materiais, em manutenção de equipamentos e instalações, em 

anestesias e como tratamentos medicamentosos aos pacientes (COSTA; FELLI, 

2005). 

As cargas biológicas estão caracterizadas pelo contato com inúmeros 

microorganismos que podem adquirir gravidade ao interagir com os processos 

corporais. As cargas mecânicas são as que podem traduzir-se em lesões no corpo 

do trabalhador, como contusões e fraturas, e estão relacionadas com as tecnologias 

utilizadas no trabalho, com as condições dos materiais e equipamentos. Estas 

cargas possuem materialidade própria, que se manifesta de forma objetiva, 

independente do corpo do trabalhador e, ao interagir com ele podem acarretar danos 

à saúde (LAUREL; NORIEGA, 1989; OLIVEIRA, 2001). 

 As cargas fisiológicas não são passíveis de assumir materialidade visível 

externamente ao corpo e derivam do esforço físico, de posições inadequadas ou de 

alternância de turnos de trabalho e da sobrecarga de trabalho. Por exemplo, o 

esforço físico e as posições de trabalho incômodas não existem de outro modo a 

não ser através do corpo, denotando em processos corporais transformados 

(LAUREL; NORIEGA, 1989; SECCO et al, 2011). 

As cargas psíquicas possuem o mesmo caráter das fisiológicas, uma vez que 

adquirem materialidade somente através dos processos psíquicos e corporais 

humanos, ou seja, não possuem existência senão como relação entre os homens e 

destes com as coisas, e podem ser classificadas de acordo com o que provoca a 

sobrecarga psíquica ou tensão prolongada e com o que provoca a subcarga 

psíquica (LAURELL; NORIEGA, 1989). 

A sobrecarga psíquica, por sua vez, é causada por situações de tensão 

prolongada, advindas do próprio processo de trabalho, como a atenção constante, o 
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ritmo de trabalho acelerado, o trabalho perigoso, a supervisão constante, entre 

outros. Situações que limitam a capacidade mental do trabalhador são responsáveis 

por gerar a subcarga psíquica (OLIVEIRA, 2001).  

Esta subcarga psíquica é causada pela inaptidão de desenvolver a 

capacidade psíquica e se manifesta através da perda de controle sobre o trabalho. A 

subordinação ao movimento de uma máquina ou a repetitividade resultante da 

segmentação do trabalho podem, igualmente, constituir-se em subcarga psíquica 

(LAURELL; NORIEGA, 1989). 

Ressalta-se que as cargas pertencentes ao mesmo grupo podem se 

potencializar de modo não apenas a se somar, mas a aumentar seus efeitos sobre 

os processos biopsíquicos do ser humano. Não obstante, é na interação entre as 

cargas dos diferentes grupos que se torna possível visualizá-las plenamente. Deste 

modo, surge a necessidade de considerar a sua totalidade na visão geral do 

processo de trabalho (LAURELL; NORIEGA, 1989). 

Igualmente, é de fácil compreensão que cargas pertencentes à mesma 

tipologia possam potencializar-se entre si e, além disto, que passem a aumentar os 

seus efeitos sobre os processos biopsíquicos do ser humano (LAURELL; NORIEGA, 

1989). 

A combinação de cargas têm, em cada caso, um ajustamento específico. Por 

exemplo, numa situação em que o mesmo indivíduo trabalhe em uma posição 

incômoda, que esteja cansado por alternar turnos, incomodado pelo ruído ambiente 

e nervoso com as pressões da supervisão e do ritmo de trabalho, tal trabalhador é 

exposto a uma série de cargas simultaneamente, sejam fisiológicas, psíquicas e 

físicas, que se somam e se potencializam entre si em um só turno, atribuindo 

características singulares a cada caso (LAURELL; NORIEGA, 1989).  

No processo de trabalho da enfermagem hospitalar, em específico, é possível 

identificar alguns exemplos de cargas de materialidade externa: cargas físicas como 

as vibrações de maquinarias, a iluminação inadequada e a pouca ventilação; cargas 

químicas, os desinfetantes, os medicamentos como antibióticos e quimioterápicos, 

os gases e vapores; cargas biológicas, o contato com bactérias e vírus; e cargas 

mecânicas, as tecnologias empregadas, as condições e manutenção dos materiais, 

as quais resultam em contusões, fraturas, feridas e lesões em geral que atingem o 

corpo do trabalhador (SECCO et al, 2010).  

As cargas de materialidade interna fisiológicas podem decorrer dos esforços 

visuais e físicos, das posições incômodas assumidas na prestação da assistência, 
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da sobrecarga de atividades decorrentes da exigência da produtividade, através da 

realização de horas extras, da dupla ou até tripla jornada de trabalho, do trabalho em 

turnos, e as cargas psíquicas que estão relacionadas ao estresse no trabalho, 

podem advir do ritmo e da intensidade empreendidos nas emergências, do convívio 

com o sofrimento e a morte, da necessidade em manter-se atualizado, das 

condições competitivas do mercado de trabalho, das inter-relações e do modo como 

o trabalho é organizado e dividido (SECCO et al, 2010). 

Pelo exposto, percebe-se o quanto as cargas de trabalho fazem parte do 

processo de trabalho da enfermagem e, em especial, nos hospitais.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo abordará, inicialmente, as cargas de trabalho na enfermagem e, 

a seguir, a qualidade de vida no trabalho, buscando contextualizar as temáticas de 

acordo com os objetivos desta pesquisa. 

 

3.1 CARGAS DE TRABALHO NA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

As cargas de trabalho são abordadas de acordo com diferentes aspectos, de 

modo que estes determinam como compreender e operacionalizar as concepções 

existentes. Na enfermagem especificamente, para a expressão “Cargas de 

Trabalho” é imputada uma variedade de significados, os quais estão diretamente 

ligados ou não ao cuidado do paciente (KIRCHHOF et al, 2011). 

A revisão integrativa aqui apresentada buscou os estudos que abordam 

cargas de trabalho independente do referencial utilizado, com o objetivo de conhecer 

o que está sendo produzido sobre esta temática. 

Estudos elucidam o quanto os trabalhadores da área da saúde estão 

expostos às cargas de trabalho tanto de natureza física quanto psíquica (RIBEIRO; 

SHIMIZO, 2007; SECCO et al, 2010; SILVA, 2011; MININEL; BAPTISTA; FELLI, 

2011). Destaca-se a necessidade de maior especulação das relações entre o 

absenteísmo, o número de trabalhadores, as cargas de trabalho, as condições de 

trabalho e o impacto destes elementos na saúde dos trabalhadores (SILVA, 2011).  

O absenteísmo, a incapacidade temporária ou permanente podem ser 

implicações advindas da exposição a cargas de trabalho, resultando em déficit tanto 

na assistência quanto na qualidade de vida do trabalhador (MININEL; BAPTISTA; 

FELLI, 2011). A multiplicidade de cargas de trabalho também se mostra em inter-

relação, o que exprime que a sobrecarga em uma destas, poderá incidir sobre as 

demais, levando a alterações na dimensão das outras cargas (SILVA, 2011). 

Entende-se que a carga de trabalho configura-se como componente 

pertinente ao processo de trabalho da enfermagem. Entretanto, quando outros 

elementos envolvidos no processo acabam por desencadear ou maximizar esta 

carga, o potencial de danos não se restringe apenas ao desenvolvimento do 

trabalho, mas, diretamente, à saúde do trabalhador. 

Este contexto suscitou a busca pelo que está sendo produzido de 

conhecimentos na literatura nacional sobre cargas de trabalho na enfermagem. 
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Para tanto, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, que tem como 

propósito obter um profundo entendimento de um determinado fenômeno, 

baseando-se em estudos anteriores; inclui a análise de pesquisas relevantes que 

dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando 

a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar 

lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos 

estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Foram observadas as seguintes etapas: identificação do tema; 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão da amostragem; definição das 

informações a serem extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos 

incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados; e apresentação da 

revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A presente revisão foi realizada por meio da consulta de artigos científicos, 

veiculados nacionalmente nas bases de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS): Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(LILACS), da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), no período de janeiro de 2001 a 

dezembro de 2011, com os descritores: “carga de trabalho and enfermagem and 

enfermagem do trabalho”.  

A busca e a seleção dos artigos incluídos na revisão foram realizadas durante 

o segundo semestre de 2011. Inicialmente foram encontrados 184 documentos e 

após leitura dos resumos e análise dos critérios de inclusão: artigos nacionais; 

acesso ao texto completo; produções abordando diretamente as cargas de trabalho 

na enfermagem; foram selecionados 25 artigos. Estes apareceram distribuídos da 

seguinte forma: no ano de 2004 (01); 2006 (02); 2007 (05); 2008 (02); 2009 (06); 

2010 (04) e em 2011 (05). Enfatiza-se, entretanto, que outros estudos podem ter 

sido publicados neste período, porém não foram identificados nesta pesquisa em 

função dos critérios utilizados.  

Foi utilizada a análise qualitativa, desenvolvida por meio da leitura analítica, 

segundo Severino (2002), seguindo as etapas de: análise textual, realizada a partir 

da leitura cuidadosa dos artigos, obtendo-se uma visão mais abrangente dos dados; 

análise temática, buscando esclarecimentos a respeito do tema abordado; e análise 

interpretativa, na qual se desenrolou a problematização dos achados. 

O periódico que apresentou o maior número de publicação foi a revista da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (REEUSP), com 07 
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publicações, seguido da Revista Latino-americana de Enfermagem, com 05 

publicações, a revista Acta Paulista de Enfermagem, com 03 publicações, a Revista 

Brasileira de Enfermagem (REBEN), com 02 publicações e, com 01 publicação 

cada, as revistas Gaúcha de Enfermagem, Cogitare Enfermagem, Eletrônica de 

Enfermagem, Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas, Avances en Enfermería, 

Colômbia Médica, Ciência & Saúde Coletiva e Cadernos de Psicologia Social do 

Trabalho. 

Os estudos encontrados foram agrupados em três núcleos temáticos: cargas 

de trabalho na enfermagem; dimensionamento de pessoal e carga de trabalho; e 

instrumentos de classificação de pacientes para quantificar carga de trabalho. 

 

Cargas de trabalho na enfermagem 

 

A identificação das cargas de trabalho é de fundamental importância para a 

elaboração de estratégias de enfrentamento no cotidiano de trabalho. Uma vez que 

as cargas de trabalho são inerentes à prática da enfermagem, a exclusão destas 

cargas nem sempre é possível. Contudo, sua redução e o estabelecimento de uma 

relação protegida diante e com estas cargas tornam-se alternativas para a melhora 

das condições de saúde e trabalho destes profissionais. 

Neste sentido, diversos estudos identificam as cargas de trabalho na 

enfermagem em diferentes setores hospitalares, ora se assemelhando, ora se 

diferenciando entre um e outro. Entretanto, apenas um dos estudos abordou a 

temática cargas de trabalho em Unidade Básica de Saúde (UBS), de modo não 

específico à enfermagem, mas abrangendo todos os profissionais da área da saúde. 

No referido estudo, fatores determinantes de carga de trabalho foram 

identificados, incluindo, entre os profissionais da saúde pesquisados, um enfermeiro. 

O estudo apresenta o absenteísmo, a constante postura em pé, a ausência ou 

condições precárias de materiais e os conflitos de relacionamento como fatores que 

agregam carga ao trabalho (SILVA, 2011).  

No ambiente hospitalar, os trabalhadores de enfermagem ficam expostos a 

variadas cargas de trabalho. Esta condição é responsável pelo processo de 

desgaste que afeta a saúde destes trabalhadores, apontando para a necessidade da 

adoção de medidas que visem modificar esta realidade (MININEL; BAPTISTA; 

FELLI, 2011). 



26 
 

 

Neste ambiente, a ocorrência de acidentes no trabalho e problemas de saúde 

é trazida como efeitos do desgaste emocional dos profissionais de saúde e da 

enfermagem. Estas condições são resultantes do excesso de cargas de trabalho 

(SCHMOELLER et al, 2011). A exposição às cargas psíquicas, em interação com as 

demais cargas existentes, revelam danos à saúde do enfermeiro, manifestados por 

estresse, fadiga, gastrite e cefaléia (MININEL; BAPTISTA; FELLI, 2011). 

A associação das demais cargas de trabalho com a penosidade própria do 

trabalho de enfermagem, entendida como convivência com situações de dor e 

morte, é considerada como potencializadora das cargas psíquicas pela enfermagem 

que, em vista disto, atribui maior importância às cargas psíquicas em relação às 

outras cargas de trabalho (SILVA, 2011). 

Um estudo realizado com pacientes cirúrgicos internados em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) demonstra que a carga de trabalho de enfermagem está 

relacionada com a gravidade da doença e com o maior tempo de permanência dos 

pacientes neste setor (BALSANELLI; ZANEI; WHITAKER, 2006). Outro estudo 

corrobora com o fator tempo de permanência como preditor da elevada carga de 

trabalho da enfermagem em UTI (GONÇALVES; PADILHA, 2007). 

 Em estudo com idosos internados em UTI, a alta carga de trabalho da 

enfermagem mostrou-se associada à gravidade, à idade e também ao tempo de 

permanência.  O fator idade do paciente, isoladamente, não mostrou evidências 

quanto ao aumento da demanda de trabalho de enfermagem (SOUSA et al, 2008). 

 Outro estudo, que buscou identificar os fatores de risco para ocorrência de 

úlcera de pressão em pacientes internados em UTIs, evidenciou que, em geral, a 

carga de trabalho não tem interferência na ocorrência deste tipo de lesão. Contudo, 

quando associada à gravidade do paciente, a carga de trabalho foi identificada como 

fator de risco para úlcera de pressão (CREMASCO et al, 2009). 

O estilo de liderar do enfermeiro em UTI também sofre interferência da carga 

de trabalho de enfermagem demandada pelos pacientes. Quanto mais exposição a 

cargas de trabalho, mais o enfermeiro inclina-se a adotar estilos de liderança menos 

participativos, assumindo ações diretivas em seu fazer (BALSANELLI; CUNHA; 

WHITAKER, 2009). 

As lideranças de enfermagem são ressaltadas como de extrema importância 

na busca de soluções para a implementação de novos modelos de gestão 

(MAGALHÃES; RIBOLDI; DALL’AGNOL, 2009). Assim, a necessidade de 

compreender como se dá a organização e a divisão do trabalho no processo de 
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trabalho constitui componente essencial na análise das cargas de trabalho em 

enfermagem (KIRCHHOF et al, 2011).  

Os trabalhadores de enfermagem, no desenvolvimento do processo de 

trabalho, estão expostos às mais diversas cargas de trabalho, simultaneamente. É 

necessário estar atento aos meios e aos instrumentos envolvidos no processo de 

trabalho nos diferentes setores hospitalares, uma vez que estes podem ser 

responsáveis por originar variados tipos de cargas (OSORIO, 2006; RIBEIRO; 

SHIMIZO, 2007).  

O conhecimento sobre o processo de trabalho pelos profissionais nele 

envolvidos é de suma importância no sentido de poder identificar as cargas de 

trabalho existentes e de planejar suas ações de forma a enfrentá-las ou minimizá-

las. 

Estudos sugerem que os enfermeiros adotem estratégias fundamentadas em 

bases científicas para a melhoria das condições de trabalho e para a redução das 

cargas. Entre as estratégias elencadas destacam-se a necessidade de dimensionar 

o quantitativo de pessoal, de investir em educação continuada, no emprego de 

táticas de promoção de melhores condições de trabalho e prevenção de doenças 

advindas do mesmo (SCHMOELLER et al, 2011).  

 

Dimensionamento de pessoal e carga de trabalho 

 

Diferentes estudos têm mostrado o quão é evidente, na enfermagem, a 

relação existente entre o quantitativo de pessoal e as cargas de trabalho, em 

especial nas UTIs. 

A complexidade dos cuidados realizados e a quantidade elevada de 

atendimentos fazem das UTIs, um local onde existem diferentes cargas de trabalho 

e uma exposição constante dos trabalhadores de enfermagem a elas. As UTIs 

demandam considerações diferenciadas no dimensionamento de pessoal em 

relação a outros setores hospitalares, como a utilização de instrumentos que levem 

em consideração os cuidados específicos requeridos pelos pacientes e que, assim, 

mensurem a real carga de trabalho de enfermagem neste setor (INOUE; MATSUDA, 

2009). 

A insuficiência de pessoal dificulta o atendimento da demanda e aumenta as 

cargas de trabalho. Em estudo realizado com trabalhadores de enfermagem em Sala 

de Recuperação Pós-anestésica e UTI pós-operatória, emergiu, dentre os fatores 
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elencados como estressantes e interferentes na saúde e desempenho profissional, o 

dimensionamento inadequado dos profissionais para suprir o atendimento do 

elevado número de pacientes graves (BESERRA et al, 2010). 

O número insuficiente de pessoal nos serviços de saúde, por vezes, remete o 

enfermeiro a assumir afazeres que não condizem com sua alçada, como atividades 

que não estão relacionadas especificamente com o seu trabalho e que poderiam ser 

realizados por qualquer outro profissional, mas que são assumidas pelo enfermeiro. 

O tempo dispensado a tais atividades e às atividades associadas, ou seja, aquelas 

despendidas aos acompanhantes e familiares, por exemplo, precisam ser levadas 

em consideração nos métodos de dimensionamento de pessoal (BORDIN; 

FUGULIN, 2009). Assim, pode-se obter uma mensuração mais precisa das cargas 

de trabalho de modo a minimizar a sua sobrecarga.  

Medidas de restrição de orçamento nas instituições de saúde, principalmente, 

incidem na limitação de pessoal de enfermagem, acarretando em sobrecarga aos 

trabalhadores. O CME torna-se um setor preocupante aos enfermeiros que nele 

atuam, uma vez que, baseado nestas medidas, o gerenciamento de enfermagem 

busca equacionar os recursos humanos de modo que os cuidados assistenciais não 

sofram desqualificação (COSTA; FUGULIN, 2011).  

A tendência é privilegiar as unidades de assistência direta aos pacientes em 

detrimento das outras, que não estão envolvidas no cuidado direto, como é o caso 

do CME. Com as informações sobre a execução das tarefas realizadas, é possível 

traçar parâmetros para o planejamento do contingente de pessoal adequado de 

modo a não sobrecarregar os trabalhadores de enfermagem deste setor (COSTA; 

FUGULIN, 2011).   

O dimensionamento de pessoal de enfermagem torna-se cada vez mais 

relevante nos diversos setores das instituições de saúde. O adequado número de 

pessoal de enfermagem pode influir na redução das cargas de trabalho. E, além de 

refletir em qualidade na assistência prestada ao cliente, pode intervir, sobremaneira, 

na qualidade de vida no trabalho da equipe de enfermagem. 

 

Instrumentos de classificação de pacientes para qua ntificar carga de trabalho 

 

Estudos revelam a importância da utilização de instrumentos de avaliação na 

prática do gerenciamento em enfermagem, com vistas a traçar parâmetros que 

possibilitem conhecer as cargas de trabalho de enfermagem e nortear os cuidados 
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aos pacientes (PERROCA; GAIDZINSKI, 2004; TRANQUITELLI; PADILHA, 2007; 

PANUNTO; GUIRARDELLO, 2009; SOARES; GAIDZINSKI; CIRICO, 2010). Estas 

ferramentas fundamentam-se na classificação dos pacientes em relação às 

necessidades de enfermagem e na quantificação do tempo de assistência 

dispensado a eles, determinando a avaliação adequada do quantitativo e qualitativo 

dos recursos humanos relacionados às cargas de trabalho (CONISHI; GAIDZINSKI, 

2007; WOLFF et al, 2007). 

Especialmente em UTI, os enfermeiros cada vez mais têm utilizado 

indicadores que definem o excesso de carga de trabalho pela mensuração das horas 

de enfermagem/paciente ou proporção profissional de enfermagem/paciente. 

Através da aplicação destes indicadores, é possível verificar a demanda de cuidado 

solicitada pelos pacientes, para então dimensionar o quantitativo de pessoal neste 

setor, de modo a evitar a sobrecarga no trabalho (DUCCI; ZANEI; WHITAKER, 

2008).  

Um exemplo de indicador na mensuração de carga de trabalho utilizado em 

UTI é o NAS - Nursing Activities Score (Escore de Atividades de Enfermagem), 

instrumento constituído de 23 itens, os quais pontuam o percentual de tempo de 

enfermagem gasto na execução das atividades, nele listadas, em um período de 24 

horas. Torna-se relevante salientar que o NAS é resultado de ajustes realizados em 

escores pré-existentes, o Tiss-28 e o Nine Equivalents of Nursing Manpower use 

Score (NEMS). O NAS inclui, além das intervenções terapêuticas, ações de suporte 

e cuidados aos pacientes e familiares, e tarefas administrativas e gerenciais 

exercidas pelo enfermeiro (DUCCI; ZANEI; WHITAKER, 2008). 

Questionamentos sobre o aumento ou não da carga de trabalho relacionado à 

gravidade do paciente ou ao maior número de horas empregadas em intervenções 

têm direcionado os enfermeiros em UTI na busca por indicadores específicos para 

estas unidades que mensurem a gravidade do paciente, como o Acute Physiology 

and Chronic Health Evaluation (APACHE) e o Simplified Acute Physiology Score 

(SAPS), e a demanda de trabalho de enfermagem como o Nursing Activities Score 

(NAS) (TRANQUITELLI; PADILHA, 2007).  

Torna-se cada vez mais necessária a busca e a utilização de modelos de 

avaliação e análise de cargas de trabalho da enfermagem que tenham a 

sensibilidade de incluir dimensões mais subjetivas de ações de cuidado ao paciente 

e sua família (MAGALHÃES; RIBOLDI; DALL’AGNOL, 2009). Para tanto, é preciso 
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que os métodos utilizados até então sejam analisados no intuito de se resgatar o 

sentido humano nas organizações e no trabalho da enfermagem. 

Ao enfermeiro cabe aliar o conhecimento baseado na experiência clínica ao 

conhecimento baseado em evidências, utilizando-se para isto dos instrumentos de 

avaliação de pacientes. Erros no cálculo de pessoal realizado sem bases científicas 

podem gerar sobrecarga à equipe de enfermagem. Entretanto, manter o equilíbrio 

entre a qualidade na assistência e o quantitativo de pessoal configura-se ainda como 

um desafio aos gerentes de enfermagem (CUCOLO; PERROCA, 2010).  

Ao lançar mão dos instrumentos de avaliação de classificação de pacientes e 

horas de enfermagem, o enfermeiro pode utilizá-los como subsídios para a 

diminuição das cargas de trabalho. Entretanto, diferentes setores requerem modelos 

diferenciados destes instrumentos, uma vez que o processo de trabalho diferencia-

se de um local para outro (INOUE; MATSUDA, 2009; COSTA; FUGULIN, 2011). 

 O que necessita de maior atenção é a busca por instrumentos que incluam, 

em suas avaliações, o tempo de trabalho direcionado às ações do enfermeiro 

consideradas subjetivas. Sejam ações destinadas à orientação e ao suporte direto 

ao paciente, sejam ações de orientação e suporte destinadas à família 

(MAGALHÃES; RIBOLDI; DALL’AGNOL, 2009). 

A identificação das cargas de trabalho da enfermagem pode auxiliar o 

enfermeiro e os demais membros da equipe de enfermagem a estabelecer 

estratégias que visem minimizá-las no seu cotidiano de trabalho. A prevenção de 

agravos à saúde dos trabalhadores da enfermagem, decorrentes da exposição a 

estas cargas, poderá tornar-se viável mediante a reorganização do processo de 

trabalho.  

De um modo geral, a preocupação revelada pelos estudos está no número 

elevado de ações de cuidado desempenhadas e na insuficiência de recursos 

humanos para sua realização. Apontam para diversos fatores que podem traduzir-se 

em cargas de trabalho, como o dimensionamento de pessoal, o absenteísmo, o tipo 

de paciente e o setor de trabalho, o processo de trabalho, o estilo de liderança e a 

visão de gerenciamento do enfermeiro (DUCCI; ZANEI; WHITAKER, 2008; INOUE; 

MATSUDA, 2009; BALSANELLI; CUNHA; WHITAKER, 2009; COSTA; FUGULIN, 

2011).  

Foi possível evidenciar cargas relativas a condições posturais, como: 

demasiado tempo de permanência em pé; déficit no quantitativo de pessoal, 

algumas vezes devido ao absenteísmo; insuficiência de recursos materiais; estresse, 
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fadiga, gastrite e cefaleia.  A gravidade, a idade e o tempo de permanência do 

paciente também constituem-se em cargas de trabalho para a enfermagem 

(BALSANELLI; ZANEI; WHITAKER, 2006; SOUSA et al, 2008; BESERRA et al, 

2010; SILVA, 2011).  

O interesse pela minimização das cargas de trabalho de enfermagem mostra-

se evidente nos estudos encontrados. Esta preocupação revela-se, principalmente, 

através do interesse em conhecer e avaliar instrumentos que possam auxiliar a 

quantificar as cargas na prática do enfermeiro.  

Surge, em alguns estudos, a necessidade de adequado número de 

profissionais que atenda à demanda de cuidados aos pacientes e das demais ações 

desenvolvidas pela equipe de enfermagem, bem como aquelas exercidas em 

unidades onde não há assistência direta. O direcionamento destes estudos visa 

utilizar o dimensionamento não apenas para suprir as necessidades do paciente 

com relação ao cuidado, mas, sobretudo, de modo a evitar a sobrecarga no trabalho 

da enfermagem.  

Para tanto, faz-se necessário que o enfermeiro adote posturas gerenciais 

embasadas em fundamentações científicas. O reconhecimento de como está se 

dando a prática, aliado à busca pelo conhecimento da organização e da divisão do 

trabalho no processo de trabalho, constitui componente essencial na análise das 

cargas de trabalho de enfermagem. 

 

3.2 A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS ENFERMEIROS 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define qualidade de vida como 
 
 
 

uma percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da 
cultura e sistema de valores em que ele vive e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito de 
limites extensos e influenciados numa maneira complexa pela saúde 
física, estado psicológico, crenças pessoais, relacionamentos sociais 
e suas relações com características relevantes do meio ambiente 
(WHO, 1998). 
 
 
 

Qualidade de vida implica em um conceito subjetivo, que está atrelado a um 

contexto cultural, social e ambiental. Assim sendo, os termos "estado de saúde", 

"estilo de vida", "satisfação com a vida", "estado mental" ou "bem-estar", por si só, 

não compreendem o significado de qualidade de vida (WHO, 1998).  
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Ao estar fundamentada nos vários contextos da saúde e nas múltiplas 

dimensões humanas: biológicas, sociais, psicológicas e espirituais, as quais se inter-

relacionam com o ambiente, a qualidade de vida necessita de especial atenção, com 

vistas a possibilitar o equilíbrio e a consonância desta totalidade (ZAMBERLAM et al, 

2010).  

 No contexto do trabalho, a qualidade de vida tem sido uma temática de 

crescente interesse de pesquisadores que atuam no âmbito das ciências do 

trabalho. De acordo com Ferreira, Alves e Tostes (2009), o crescimento destes 

estudos é evidenciado nos últimos 30 anos. Não obstante a preocupação com o 

tema seja anterior, a partir deste período é que surgiram formulações teóricas e 

metodológicas mais consistentes. 

Ao longo da história, a qualidade de vida no trabalho tem constituído seu 

conceito com enfoques e bases em diversas perspectivas de análise. Estes 

aspectos são expressos por distinções em seus propósitos norteadores que 

abarcam: a visão de ser humano, a compreensão de trabalho, a diversidade de 

indicadores e aspectos gerenciais (FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009). 

Na última metade do século XX, novos paradigmas passaram a existir, com 

relação à qualidade de vida no trabalho, com o surgimento de temas como 

responsabilidade social, envelhecimento da população e desenvolvimento 

sustentável. Em alguns países, como por exemplo na França, as questões 

relacionadas à QVT são tratadas como condições de trabalho (LIMONGE-FRANÇA, 

1997). 

Diversas abordagens existentes buscam definir a QVT. Entretanto, estes 

conceitos têm se apresentado de forma ampla e, na maioria das vezes, imprecisa. A 

maior parte apoia-se na concepção de bem-estar dos indivíduos, quer seja a nível 

individual ou coletivo, alicerçando-se na percepção daquilo que possibilite a 

satisfação dos anseios tanto da gestão quanto dos usuários das ações de QVT nas 

organizações (LIMONGE-FRANÇA, 1997). 

Posto que um conceito apenas não abranja o suficiente para que seja aceito 

em sua totalidade, a qualidade de vida é tida como a manutenção do equilíbrio entre 

vida pessoal e profissional, de modo que uma vida familiar e social satisfatória 

também pode contribuir na qualidade de vida no trabalho (ROCHA; FELLI, 2004; 

OLIVEIRA; CIAMPONE, 2006; NEVES et al, 2010; MAGALHAIS; YASSAKA; 

SOLER, 2008).  
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Limongi-França (1997, p.21) destaca alguns fatores desencadeadores de 

QVT que são característicos da nossa sociedade pós- industrial:  

 

Vínculos e estrutura da vida pessoal: família, atividades de lazer e 
esporte, hábitos de vida, expectativa de vida, cuidados com a saúde, 
alimentação, combate à vida sedentária, grupos de afinidade de 
apoio; 
Fatores sócio-econômicos: globalização, tecnologia, informação, 
desemprego, políticas de governo entre outros, organização de 
classe, privatização de serviços públicos, expansão no mercado de 
seguro-saúde, padrões de comportamento mais sofisticados; 
Metas empresariais: competitividade, qualidade do produto, custos, 
velocidade, imagem corporativa; 
Pressões organizacionais: novas estruturas de poder, informação, 
agilidade, corresponsabilidade, remuneração variável, transitoriedade 
no emprego, investimentos em projetos sociais. 

 
 
 No intuito de “responder a esses fatos desencadeadores da qualidade de 

vida”, algumas áreas têm abordado as condições humanas, sobretudo no trabalho 

(LIMONGI-FRANÇA, 1997, p. 21). 

 O indivíduo, inserido no contexto do trabalho, em especial o profissional da 

área de saúde, muitas vezes atua priorizando o bem-estar de seus clientes, quase 

sempre em detrimento ao cuidado direcionado a sua saúde. Assim, conduzir as 

temáticas de qualidade de vida e de saúde do trabalhador em um mesmo norte 

representa um avanço significativo tanto à saúde do trabalhador quanto à qualidade 

nos serviços prestados (NEVES et al, 2010). 

 Avaliar a QVT torna-se conveniente no sentido de conhecer a experiência da 

pessoa no trabalho, pois o bom funcionamento de uma organização depende desta 

vivência, de maneira que as próprias organizações necessitam criar condições 

favoráveis aos trabalhadores, quer sejam físicas ou psíquicas (CANDEIAS; GOMES; 

MELO, 2011). 

A Política Nacional de Humanização (PNH) do governo brasileiro evidencia, 

em sua formulação, a preocupação com a qualidade de vida do trabalhador, uma 

vez que prevê ações de promoção a atividades voltadas à valorização e ao cuidado 

aos trabalhadores da saúde, independente do âmbito em que estes atuam (BRASIL, 

2006). 

 Ainda, no Brasil, a temática QVT tem despertado o interesse também entre 

empresários e administradores devido à contribuição que este contexto pode 

oferecer tanto com relação à satisfação do trabalhador como também a questão de 

produtividade das empresas (LIMONGE-FRANÇA, 1997). 
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O cenário atual das pesquisas direcionadas à QVT está composto por 

diferentes ambientes, como hospitais, UBS e universidades. Estudos apontam, 

também, para a preocupação com a qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros 

que atuam na docência e dos acadêmicos de enfermagem, futuros profissionais da 

área (ELIAS; NAVARRO, 2006; FARIAS; ZEITOUNE, 2007; MAGALHAIS; 

YASSAKA; SOLER, 2008).  

 O ambiente de trabalho hospitalar, visualizado como um todo, é um dos focos 

de estudos que abordam a qualidade de vida no trabalho de enfermeiros, enquanto 

outros enfatizam a qualidade de vida de enfermeiros que trabalham em unidades 

hospitalares específicas, com ênfase em CME, Centro Cirúrgico (CC) e UTI (OLER 

et al, 2005; TALHAFERRO; BARBOZA; DOMINGOS, 2006; RAMOS, 2009)  

 Um estudo realizado com enfermeiros que atuam em hospital mostra que o 

trabalho destes profissionais não lhes proporciona realização, pois os mesmos estão 

expostos, muitas vezes, a condições de trabalho precárias, de modo que o cuidado 

de si e o usufruto da vida lhes parecem estar longe do alcance (ELIAS; NAVARRO, 

2006).  

Estudos mostram que enfermeiros atuantes em CC e CME comumente não 

percebem a qualidade de vida como um fator que agrega, além do estar saudável, o 

modo a abranger, também, as condições de trabalho. Visualizam a qualidade de 

vida como uma percepção individual em um dado momento, o que sugere que a 

qualidade de vida ainda possui conotações muito importantes a serem exploradas e 

aprofundadas, especialmente em relação ao trabalhador de enfermagem (OLER et 

al, 2005; TALHAFERRO; BARBOZA; DOMINGOS, 2006).  

Souza et al (2010) reforça esta percepção, em estudo realizado com 

enfermeiros em UTI, onde constata que estes profissionais parecem viver em um 

estado de alienação quanto à qualidade de vida no trabalho. Embora os resultados 

do estudo demonstrem a presença de cargas que provocam desgaste físico e 

mental aos enfermeiros e de referirem incapacidade e desestímulo para prestar uma 

assistência com qualidade, os mesmos consideram possuir qualidade de vida no 

trabalho. 

Diferentes estudos realizados, tanto em hospital como em UBS e em 

universidades, assinalam fatores relacionados ao contexto material e aos 

relacionamentos interpessoais como interferindo na QVT. Quanto aos fatores de 

ordem material podem ser citadas a deficiência e a insuficiência de recursos; já no 

tocante aos relacionamentos, destacam-se situações conflitantes com as chefias. As 
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cobranças e a desvalorização dos trabalhadores por parte das chefias acabam 

gerando estresse, descontentamento e conflitos entre os próprios trabalhadores 

(TALHAFERRO; BARBOZA; DOMINGOS, 2006; SILVA, 2011). 

 Como fator principal no comprometimento da qualidade de vida no trabalho 

dos enfermeiros revela-se o aspecto psíquico. As cargas psíquicas como o estresse, 

a fadiga e a tensão são os geradores de maior desgaste aos trabalhadores, 

enquanto a exposição a outras cargas como, por exemplo, lesões nas mãos e na 

coluna, revelam menor interferência na saúde e na qualidade de vida destes 

profissionais, exceto quando há interação com as cargas psíquicas (ROCHA; FELLI, 

2004; MININEL; BAPTISTA; FELLI, 2011).   

 Souza et al (2010) elucida que o desgaste físico e mental ocasionado por 

improvisações, em busca de uma assistência com qualidade, leva os enfermeiros 

em UTI a sentirem-se desestimulados e incapazes de prestar uma assistência de 

qualidade, o que acarreta em baixa qualidade de vida no trabalho.  O sofrimento 

psíquico surge ao perceberem-se incapazes de realizar seu trabalho de modo 

adequado. 

 O fato de que a QVT possui uma dimensão subjetiva em sua concepção, ou 

seja, a da percepção individual do trabalhador, pode estar compondo as diferenças 

apontadas quanto à interferência das diferentes cargas de trabalho na QVT. 

 Em UBS foram identificados altos índices de estresse na realização do 

trabalho, devido ao contexto social de violência e conflitos vivenciados pelos 

trabalhadores de enfermagem neste local. O trabalho torna-se difícil 

emocionalmente, devido ao índice elevado de estresse e surge como fonte geradora 

de carga psíquica, interferindo na qualidade de vida neste ambiente (FARIAS; 

ZEITOUNE, 2007).  

Entre os enfermeiros docentes, as manifestações como ansiedade e crises de 

choro revelaram alterações psicoemocionais. Estas alterações são responsáveis 

pelo desequilíbrio emocional do indivíduo e, como consequência, também geram 

desequilíbrio na sua qualidade de vida no trabalho (ROCHA; FELLI, 2004). 

Em sua formação, estudantes de enfermagem são capazes de identificar 

projeções do seu futuro profissional, através das relações com os professores e 

demais profissionais. As diversas situações e vivências relacionadas a remuneração, 

carga horária, falta de acolhimento pelos demais profissionais, conflitos relativos ao 

enfrentamento de situações, na prática, podem determinar, desde então, condições 
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positivas ou negativas com relação à qualidade de vida (OLIVEIRA; CIAMPONE, 

2006).  

 Na maioria das vezes, os enfermeiros relacionam a qualidade de vida com as 

condições de saúde, sem levar em consideração a sua relação com o trabalho. Uma 

vez que estar saudável nos remete à satisfação das necessidades humanas 

básicas, deve-se levar em consideração o fato de que o trabalho e sua realização 

em condições saudáveis constituem-se em elementos fundamentais para a saúde 

dos indivíduos (OLER et al, 2005; TALHAFERRO; BARBOZA; DOMINGOS, 2006).  

 Com relação à concepção de qualidade de vida, esta  sofre modificações que 

acompanham os diferentes contextos sociais em que é abordada. Por possuir um 

caráter subjetivo, complexo e multidimensional, assume diferentes conotações de 

acordo com os diferentes indivíduos e ambientes que os circundam (ROCHA; FELLI, 

2004; OLIVEIRA; CIAMPONE, 2006).  

Dado a estreita relação existente entre a qualidade de vida e a qualidade de 

vida no trabalho, a identificação de situações intervenientes em uma delas é de 

fundamental importância, no sentido de desencadear estratégias de intervenção que 

visem à melhoria de ambas. 

Em sua organização, o processo de trabalho da enfermagem sofre 

interferência de vários fatores como improvisação, carências nos recursos materiais 

e humanos e até mesmo a inserção de novas tecnologias, estes elementos podem 

refletir em uma precária qualidade de vida no trabalho destes profissionais (ELIAS; 

NAVARRO, 2006; FARIAS; ZEITOUNE, 2007).  

Ainda com relação à organização do trabalho, com destaque nos enfermeiros 

docentes, Magalhais, Yassaka e Soler (2008) destacam que as diferenças no 

contrato de trabalho (alguns profissionais têm vínculo empregatício com o Estado, e 

os restantes com a Fundação Hospitalar conveniada com a Faculdade) redundam 

em diferenças salariais que interferem de modo significativo na QVT. Além disto, o 

excesso de trabalho realizado traz repercussões negativas na QVT. 

Neste sentido, percebe-se que a convivência, em um mesmo espaço, de 

trabalhadores com diferentes formas de contratação, pode gerar situações 

conflitantes. 

 Ressalta-se a importância do reconhecimento, não apenas por parte dos 

trabalhadores, mas, sobretudo dos empregadores, da valorização da qualidade de 

vida e das condições de saúde dos trabalhadores como ponto fundamental na 
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qualidade e satisfação da assistência oferecida (TALHAFERRO; BARBOZA; 

DOMINGOS, 2006). 

A qualidade de vida no trabalho da enfermagem é fator indispensável ao bom 

desenvolvimento do trabalho, bem como para a produção da saúde do trabalhador. 

Aonde há a necessidade do trabalho da enfermagem existe também a necessidade 

da qualidade de vida neste ambiente, não apenas voltada ao ser cuidado, como 

também voltada àquele que o cuida. 

 



 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Este estudo está vinculado ao macroprojeto de pesquisa, multicêntrico, 

intitulado: Qualidade de vida no Trabalho dos Enfermeiros, que tem por objetivo geral: 

Analisar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos enfermeiros que atuam nos 

municípios de Rio Grande e Pelotas /RS/Brasil e de Montevidéu/Uruguai1.  

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa da realidade, pois prevê 

achados em que se pretende assegurar a abrangência social e subjetiva que 

determinados eventos provocam na vida diária das pessoas, através da apreciação do 

ponto de vista e entendimento expressos por elas, possibilitando o surgimento de 

novas concepções e visões acerca dos assuntos considerados (MINAYO, 2007).  

Caracteriza-se, também, como sendo exploratório, o que, segundo Gil (1999, p. 43), 

tem “como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias” e, 

também,visa “proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo”.  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 
 

Os locais do estudo são dois hospitais situados no extremo sul do país, sendo 

um deles universitário e outro filantrópico. 

O Hospital Universitário (HU), vinculado à universidade local, é um hospital 

público de médio porte; atua na área de ensino, pesquisa, extensão e assistência à 

saúde. Oferece atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). É 

referência no tratamento dos portadores do vírus HIV e Gestação de Alto Risco, e 

possui, ainda, um grande número de programas e projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, desenvolvidos de forma permanente: Planejamento Familiar, Atendimento 

aos Portadores do Vírus C, HU Saudável e Sustentável, entre outros.  
                                                 
1 Pesquisa intitulada “Qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros”, coordenada pela 
Profª Drª Nalú Pereira da Costa Kerber, financiada pelo CNPq, Edital Universal 2010, que tem o 
objetivo inicial de Analisar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos enfermeiros que atuam 
nos municípios de Rio Grande e Pelotas /RS/Brasil e de Montevidéu/Uruguai (KERBER et al, 
2010). 

 



 

 

Possui 189 leitos e um quadro funcional de 62 enfermeiros trabalhando sob o 

regime estatutário, regido pelo Regime Jurídico da União (RJU), onde os enfermeiros 

desempenham funções assistenciais com carga horária de trabalho de 6 horas diárias, 

totalizando 30 horas semanais. Presta serviços nas áreas básicas de Clínica Médica, 

Clínica Pediátrica, Clínica Obstétrica, Clínica Ginecológica e Clínica Cirúrgica. Possui, 

ainda, Serviço de Pronto Atendimento, UTI Neonatal, UTI Geral, Centro de Material e 

Esterilização, Banco de Leite, Hospital-Dia de AIDS, Hospital-Dia de Doenças 

Crônicas, Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes 

Químicos (CENPRE), Centro Integrado de Diabetes (CID), Centro Regional Integrado 

do Trauma Ortopédico, Centro Regional Integrado de Diagnóstico e Tratamento em 

Gastroenterologia, Centro de Atendimento de Doenças Renais – Diálise e Hemodiálise, 

Centro Regional Integrado de Tratamento e Reabilitação Pulmonar e Unidade de 

Educação.  

É detentor do título de Hospital Amigo da Criança e conta com as seguintes 

unidades de apoio: Centro de Imagem; Laboratório de Análises Clínicas; Laboratório de 

Apoio às Doenças Infecciosas e Parasitárias; Laboratório de Anatomia Patológica - 

Citologia, Necropsia; Banco de Sangue; Farmácia Central, Farmácia Ambulatorial, 

Farmácia de Manipulação e Sentinela; Nutrição e Dietética; Eletroencefalografia; 

Eletrocardiografia; e Unidade de Lavanderia.  

O Hospital Filantrópico corresponde a um complexo hospitalar integrado por 

quatro unidades hospitalares: Hospital Geral; Hospital Psiquiátrico; e Hospital de 

Cardiologia; e o de Oncologia. Destas quatro unidades optou-se por utilizar o Hospital 

Geral, por ter características semelhantes ao HU. As demais unidades que fazem parte 

do complexo hospitalar apresentam especialidades definidas.  

O Hospital Geral (HG), local deste estudo, é um hospital de grande porte, com 

263 leitos e um total de 68 enfermeiros trabalhando sob o regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). Este hospital é referência para o SUS nas áreas de 

Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Traumatologia e Ortopedia. Presta assistência aos 

usuários do SUS e, igualmente, a conveniados e particulares. Possui, como unidades 

de apoio: Banco de Sangue; Raio - X; Cintilografia; Farmácia Central; Laboratório de 



 

 

Análises Clínicas; Lactário; Nutrição e Dietética; Lavanderia; Serviço de Educação 

Continuada; entre outros. 

As funções atinentes ao enfermeiro estão organizadas em funções 

administrativas e funções assistenciais. A carga horária de trabalho semanal difere 

entre estes dois grupos de trabalhadores, perfazendo um total de 40 horas semanais 

para enfermeiros administrativos, com jornada de 8 horas diárias, e 36 horas semanais 

para enfermeiros assistenciais, com 6 horas diárias de trabalho.  

 

4.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos do estudo foram enfermeiros atuantes nos dois referidos hospitais. A 

população corresponde a 130 enfermeiros: 62 atuantes no HU e 68 no HG. A amostra 

para este estudo foi composta por escolha intencional, elegendo dois enfermeiros de 

cada um dos setores de atuação comuns aos dois hospitais, quais sejam: Centro 

Cirúrgico; Unidade de Terapia Intensiva; Clínica Médica; Clínica Cirúrgica; Centro de 

Material e Esterilização; Maternidade; Pediatria; Serviço de Pronto Atendimento; 

Hemodiálise.  

A escolha pelos setores/unidades comuns aos dois hospitais foi embasada no 

fato de haver similaridade quanto aos locais de trabalho.  

 Além deste critério, das unidades que tinham enfermeiros atuantes nos turnos 

diurno e noturno, foi escolhido um de cada turno. Tal escolha foi pautada na leitura de 

estudos que apontam diferenças significativas entre o trabalho realizado nos diferentes 

turnos que compõem a jornada de trabalho da enfermagem.   

Pela disponibilidade no banco de dados de apenas 1 enfermeiro em ambas as 

unidades de hemodiálise e de um enfermeiro na unidade pediátrica do HG, a amostra 

do estudo foi composta por um total de 33 enfermeiros, sendo 17 atuantes no HU e 16 

no HG.  

 
4.4 COLETA DE DADOS 
 

Os dados para esta investigação foram extraídos do banco de dados da 

macropesquisa, estruturado a partir do instrumento utilizado para coleta dos mesmos 



 

 

(APÊNDICE 1).  Foram utilizadas as questões específicas (F e G), envolvendo a 

percepção dos enfermeiros acerca das cargas de trabalho e qualidade de vida no 

trabalho.   

A coleta dos dados que compõem o banco de dados utilizado deu-se através de 

entrevistas semiestruturada com os enfermeiros, em seu local de trabalho, previamente 

agendadas e após assinatura do consentimento livre e esclarecido. Tais entrevistas 

foram realizadas no período de junho de 2011 a outubro de 2012, pela pesquisadora e 

pelos bolsistas (acadêmicos do curso de Enfermagem) do grupo Viver Mulher, 

devidamente capacitados para este fim. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Foi respeitada a Resolução n° 196/96 sobre Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 1996). O macroprojeto de 

pesquisa possui aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde -  

CEPAS (ANEXO 1), da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), através do 

parecer nº 82, de 06 de junho de 2011.  

Dos sujeitos da pesquisa foi obtido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

no qual foi assegurada a privacidade dos participantes.  

Objetivando manter o anonimato dos enfermeiros, sujeitos do estudo, os mesmos 

foram identificados pela letra E (enfermeiro) seguida de um número sequencial (1, 2, 

3...), atribuído pela pesquisadora, facilitando a organização das entrevistas. Após, 

sucede a identificação do hospital, local de trabalho (HU ou HG). 

Além destes aspectos, a pesquisadora, responsável pelo macroprojeto de 

pesquisa, ao qual este estudo se vincula, autorizou o uso do banco de dados (ANEXO 

2). 

 
 
4.6 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 Os dados, uma vez extraídos do banco de dados, foram submetidos à leitura 

pela pesquisadora, possibilitando sua imersão nos mesmos.   



 

 

A análise dos dados foi realizada com base na Análise Temática de Minayo 

(2007), que orienta a realização de etapas para este processo, como: leitura e imersão 

nos dados; tabulação e organização; interpretação e agrupamento dos achados. Esta 

forma analítica consiste em “descobrir os 'núcleos de sentido' que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo 

analítico visado” (MINAYO, 2007, p.316).  

Os dados foram agrupados em dois núcleos temáticos: 1. Cargas de trabalho 

presentes no cotidiano dos enfermeiros atuantes em hospitais; 2. Cargas de trabalho e 

qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros atuantes em hospital; ambos os núcleos, 

foram analisados de acordo com a literatura existente sobre qualidade de vida no 

trabalho e cargas de trabalho, bem como no referencial teórico desenvolvido por Laurell 

e Noriega (1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS  
 
 
 

Após leitura e imersão nos dados encontrados no estudo foi possível agrupá-los 

e analisá-los, o que deu origem a dois núcleos temáticos. O primeiro a ser 

apresentado: cargas de trabalho presentes no cotidiano dos enfer meiros atuantes 

em hospitais  revela as diferentes cargas identificadas pelos enfermeiros nos 

ambientes hospitalares pesquisados, e o segundo: cargas de trabalho e qualidade de 

vida no trabalho  dos enfermeiros atuantes em hospitais  mostra a relação existente 

entre estas cargas e a qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros. 

 
 
5.1 CARGAS DE TRABALHO PRESENTES NO COTIDIANO DOS ENFERMEIROS 

ATUANTES EM HOSPITAIS 

 

O processo de trabalho da enfermagem hospitalar possui características 

próprias, dependendo do modo como é organizado e desenvolvido. Destarte, as cargas 

de trabalho presentes nestes ambientes são específicas e acarretam repercussões 

significativas na saúde física e mental destes trabalhadores (SECCO, 2010). 

Independente da organização de trabalho adotada pelas diferentes instituições 

hospitalares, a identificação das cargas de trabalho é de fundamental importância para 

que os trabalhadores possam (re)pensar a organização de seu trabalho e de seu fazer 

de forma protegida, buscando dirimir o desgaste advindo da relação com as cargas.  

 Diferentes tipos de cargas permeiam o cotidiano de trabalho dos enfermeiros 

atuantes nestas instituições e, dentre os discursos dos sujeitos do presente estudo, foi 

possível identificar a presença de cargas de materialidade externa e de cargas de 

materialidade interna, de acordo com o referencial expresso por Laurell e Noriega 

(1989).  

 Dentre as cargas de materialidade externa destacam-se as físicas, as 

mecânicas e as químicas. As cargas biológicas, classificadas como cargas de 

materialidade externa, de acordo com o referencial adotado neste estudo, não foram 

 



 

 

elucidadas pelos enfermeiros, sujeitos do estudo. Esta situação é causadora de certa 

inquietação, uma vez que é sabido da existência destas cargas em ambientes 

hospitalares através da experiência vivenciada e da comprovação por outros estudos 

que mostram o quanto as cargas biológicas causam medo e sofrimento aos 

enfermeiros (SECCO, et al, 2011; SOARES, 2011). 

 O estudo realizado por Secco et al (2011) mostra que a apreensão advinda do 

fato de estar exposto a fluidos corpóreos, principalmente sangue, e o risco de adquirir 

uma doença infecciosa grave como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 

em decorrência desta exposição é preocupação constante dos enfermeiros.   

Damasceno et al (2006), em estudo realizado sobre acidentes ocupacionais 

envolvendo materiais biológicos, evidencia que, em ambientes hospitalares, os 

mesmos podem ser visualizados como componente rotineiro do trabalho, sofrendo um 

processo de naturalização. A convivência diária com o ambiente insalubre ainda faz 

com que os profissionais acabem por não apresentarem o cuidado necessário com a 

própria saúde, dispensando medidas de prevenção no que concerne a sua própria 

segurança no trabalho. 

 Diante do exposto, o fato do não aparecimento destas cargas nos discursos dos 

enfermeiros, neste estudo, suscita algumas indagações: Será que a exposição a 

cargas biológicas já está tão arraigada ao processo de trabalho que os enfermeiros 

“banalizam” tal exposição? Será que usam os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI), mesmo diante das situações não identificadas como de risco? Ou será que a 

exposição a estas cargas causa tanto medo e sofrimento que negam sua existência?  

As cargas físicas foram expressas através da exposição aos extremos de 

temperatura e à presença de ruídos externos à organização do trabalho da 

enfermagem, mas que se fazem presentes no ambiente laboral, interferindo no 

desenvolvimento do trabalho.  

Condições relacionadas ao calor ou frio intensos foram citadas pelos 

enfermeiros que trabalham em ambientes fechados, como mostram os relatos: 

 

 



 

 

Nossa grande dificuldade, aqui, é no verão. Por ser fechado aqui, 
quando faz calor, é insuportável (E2-HU). 
 
[...] a própria questão do calor, que eu já sofri desidratação aqui. 
O setor, ele é, digamos que ele foi mal planejado [...] (E5-HG). 

 
 

A adoção de medidas simples para o ajuste na temperatura ambiente, como 

reparo no ar condicionado, poderia contornar facilmente a situação de desconforto 

causado. No entanto, as condições elucidadas pelos enfermeiros denotam o quanto o 

ambiente favorece a presença de cargas físicas.  

Farias e Zeitoune (2005) apontam para a importância do ambiente térmico, onde 

está incluso o controle da temperatura, intervindo no desempenho laboral de 

trabalhadores. Não obstante, além do desconforto causado, o calor atua sobre a 

concentração do trabalhador e no exercício de suas tarefas. 

Igualmente, foi destacada a preocupação com o vestuário utilizado pelos 

trabalhadores, em outros locais, além dos ambientes fechados. A sensação de calor 

aumenta de acordo com a necessidade do uso de determinado tipo de roupa e, com 

isto, aumenta também o desconforto:  

 

Nós fizemos curativos muito grandes. Às vezes passam duas 
horas, três horas no mesmo paciente e isso cansa, é um tempo 
muito grande. Agente usa essas roupas, a gente usa mais uma 
proteção por cima,mais um avental em cada paciente. São roupas 
quentes, é um brim [...]. A gente está num suador, suando, 
quente, numa outra temperatura. Então tudo isso é uma 
sobrecarga muito grande (E11-HG). 
 
 

Outro fator que se configura em carga física é a presença de ruídos no 

ambiente, relacionados a fatores externos ao trabalho, como as obras realizadas em 

áreas próximas. A fala a seguir ilustra o quanto os ruídos podem trazer dificuldades que 

interferem no cotidiano do trabalho: 

 

[...] às vezes o ambiente é ruim; tem barulho, com as obras [...] 
(E8-HU). 

 



 

 

A perturbação que decorre do ruído ambiente pode acarretar prejuízos na 

comunicação entre os profissionais, assim como pode atrapalhar o descanso e a 

reabilitação dos sujeitos do cuidado, quando em fase de recuperação. Deste modo, não 

apenas a existência de ruídos potencialmente lesivos, mas também a presença de 

ruídos incômodos implica a realização de um levantamento nas áreas hospitalares 

(ANVISA, s/d), objetivando investigar seu potencial lesivo e, com isto, adotar medidas 

para sua redução nestes locais. 

 Embora os enfermeiros, nesta pesquisa, não tenham mencionado o ruído 

proveniente do próprio processo de trabalho da enfermagem, ele se faz presente e 

representa carga em seu cotidiano. Oliveira e Lisboa (2009) mostram, em estudo 

realizado sobre o ruído tecnológico em UTI, que, entre outras situações, este também 

pode gerar carga psíquica aos trabalhadores, devido à insatisfação e à ansiedade 

causadas pela exposição contínua. Ou seja, além da carga física que representa, pode 

potencializar outras cargas trazendo desgaste, desconforto, descontentamento para 

com o trabalho. 

O ruído, por si só, é capaz de ocasionar sérias perturbações ao funcionamento 

do organismo, podendo comprometer o sistema nervoso, o aparelho digestivo e o 

aparelho circulatório, além de produzir desconforto e fadiga. Estas condições interferem 

na produtividade e na qualidade de vida no trabalho do profissional (ANVISA, s/d). 

Segundo Laurell e Noriega (1989), as cargas físicas, apesar de possuírem 

materialidade externa ao corpo, por serem passíveis de mensuração e detecção, sem 

envolvê-lo, podem interagir com o corpo do trabalhador, de modo a modificar alguns 

processos intracorporais, provocando alterações fisiológicas. O ruído, por exemplo, 

pode agir sobre o sistema nervoso; e o calor, por sua vez, pode desencadear 

mecanismos de termorregulação, como a sudorese. 

 Também foi apontada, por um enfermeiro, a preocupação com a exposição a 

cargas químicas, agentes nocivos à sua saúde, como gases e produtos esterilizantes. 

Estes agentes possuem utilidades necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho, 

entretanto, representam cargas no trabalho: 

 



 

 

[...] ficamos um pouco expostas, como a questão dos gases 
anestésicos, enquanto o paciente está sendo anestesiado [...] A 
questão do glutaraldeído, eu acho que deveria ser com aquelas 
máscaras com filtro de carbono e luvas (E1-HU). 
 
 

Na maioria das vezes, os trabalhadores desconhecem os efeitos que são 

causados pela exposição às cargas químicas, condição que é agravada pela 

diversidade em que se apresentam no ambiente hospitalar, o que resulta em desgaste 

(COSTA; FELLI, 2005). 

O conhecimento sobre e a identificação das cargas existentes no trabalho é de 

fundamental importância quando se pensa em saúde do trabalhador. Uma vez que ele 

identifique as situações onde as cargas estão presentes, poderá utilizar-se de 

instrumentos de trabalho que lhe ofereçam mais segurança e um agir protegido. 

Como já elucidado, diversas cargas fazem parte do processo de trabalho no 

contexto hospitalar. Não tem como não utilizar produtos para desinfecção dos 

materiais. Os gases anestésicos, igualmente destacados na fala do enfermeiro, 

denotam o quanto o trabalhador mantém uma constante relação com as cargas. Diante 

da existência real e concreta destas cargas, as ações do trabalhador devem ser 

realizadas de forma protegida, ou seja, utilizando, em todas as situações necessárias, 

os EPIs. No entanto, muitas vezes, o que se vê são trabalhadores não utilizando os 

equipamentos de proteção. Assim sendo, questiona-se: Será que as instituições 

fornecem os EPIs adequados? Será que os trabalhadores identificam as cargas e 

sabem quais são as medidas de prevenção necessárias?  

Nestas situações, o conhecimento, o saber, enquanto instrumento do processo 

de trabalho da enfermagem, é que pode agregar proteção contra exposição às cargas 

de trabalho e prevenção de acidentes.  

A presença de cargas mecânicas também foi identificada entre as falas dos 

enfermeiros que manifestaram a precariedade dos recursos materiais na efetivação de 

sua prática. Estas cargas foram identificadas nas diferentes unidades em que os 

trabalhadores atuam, expondo seus corpos a lesões: 

 

[...] os materiais, ou são de má qualidade, ou faltam [...] (E12-HU). 



 

 

[...] as situações que deveriam ter, que poderiam ser acoplados 
para facilitar nosso serviço e não existem, porque ainda são 
instrumentos muito arcaicos [...] (E3-HG). 

 

 
Os enfermeiros, ao relatarem as condições inadequadas dos equipamentos e 

materiais utilizados, revelam a precariedade com que contam para realização e 

desempenho de suas atividades laborais.  Ribeiro e Shimizo (2007), em seu estudo, 

pressupõem que a precariedade nas condições de trabalho a que se submetem estes 

trabalhadores é contributiva para a ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho. 

A falta de investimentos na manutenção e na inserção de novos equipamentos, 

que auxiliem no desenvolvimento do trabalho do enfermeiro, pode resultar na 

maximização de cargas, uma vez que o esforço e o desgaste são ampliados através 

dos riscos de acidentes pela utilização de materiais obsoletos e danificados. 

Mostrando a inter-relação constante entre as cargas de trabalho de diferentes 

tipos, os problemas relacionados com materiais e equipamentos podem constituir-se 

em cargas fisiológicas e psíquicas, além de cargas mecânicas.  Diante das constantes 

faltas de materiais, as medidas de improvisação podem exemplificar tal inter-relação, 

como mostram as falas dos enfermeiros:  

 

[...] então, quando não tem, (material disponível) acabamos 
sempre adaptando [...] (E6 – HG). 
 
[...] se tu não tens material, nem equipamentos, tens que correr 
atrás, tens que estar pedindo, ligando, inventando [...] (E13 – HU). 
 
[...] às vezes vem material ruim, esparadrapo que não cola, dânula 
que não enrosca e tudo tem que dar um jeito [...] (E15 – HU). 

 
 

A improvisação de materiais e equipamentos, no intuito de suprir a sua falta, 

acarreta danos à saúde do enfermeiro, ocasionando desgaste de ordem física no corpo 

do trabalhador, como dores na coluna e nos membros inferiores, bem como cansaço. 

Também ocasiona desgaste mental como estresse, manifestado através de 

irritabilidade, frustração, ansiedade e medo, na tentativa de prestar o cuidado, mesmo 



 

 

na falta de materiais (SOUZA et al, 2010). Mais uma vez fica clara a interação existente 

entre as diferentes cargas de trabalho.  

A improvisação, apesar de poder, momentaneamente, trazer satisfação, uma 

vez que possibilita o cuidado, incorpora em si o desgaste, o cansaço, a desmotivação. 

Assim sendo, a existência de materiais e equipamentos em quantidade e com boa 

qualidade é de fundamental importância para que a organização do trabalho flua no 

sentido da produção da saúde do trabalhador.  

Sabe-se que o trabalhador da enfermagem preocupa-se em prestar a 

assistência ao outro ser humano, objeto de seu trabalho. E, em diversas situações, 

negligencia o cuidado de si em prol do cuidado do outro. No entanto, é premente que o 

trabalhador não prescinda deste cuidado, uma vez que precisa estar saudável, para 

que possa exercer suas atividades.  

Nesta conjuntura do cuidado, o enfoque da complexidade enfatiza que, em 

qualquer contexto que este venha a ser realizado, o cuidador deve aplicá-lo para si 

próprio, antes mesmo de direcioná-lo ao outro, em busca de integração e de 

conformidade entre o cuidado de si e o cuidado do outro (ERDMANN; MONTICELLI; 

BAGGIO, 2009).  

O cuidado de si, ao assumir uma conotação mais abrangente entre os 

enfermeiros, pode direcioná-los à prestação de um cuidado de melhor qualidade 

também do outro.  

No tocante às cargas de trabalho de materialidade interna, fisiológicas e 

psíquicas, conforme o referencial de Laurell e Noriega (1989), elas são assim descritas, 

pelo fato de apenas adquirir materialidade no corpo humano, ao revelar alterações em 

seus processos internos, ou seja, não possuem uma materialidade que seja visível 

externamente ao corpo humano.  

Na fala dos enfermeiros pode-se identificar cargas fisiológicas pela presença de  

dores sugestivas de problemas na musculatura e nas articulações. Estas cargas foram 

mais visíveis no CC, no CME e na Clínica Cirúrgica. É o que destacam os seguintes 

trechos das entrevistas: 

 

 



 

 

[...] junto com esse esforço físico, tu começa a ter problemas de 
saúde, problemas principalmente de coluna, musculares, tanto 
que ultimamente eu ando sentindo muitas dores musculares, em 
virtude do trabalho daqui [...] (E2-HG). 
 
Acontecem muitas lesões por causa de LER. Os funcionários têm 
que pegar caixas de 30 kg todos os dias. É esforço mesmo (E6-
HG). 
 
Aqui mesmo [...] muitos funcionários têm problemas de coluna e 
isso gera atestados e interfere no trabalho de todos (E14-HU). 
 

 
As condições inadequadas de trabalho, bem como a utilização de esforço físico 

e psíquico na realização das atividades laborais, expõem os enfermeiros aos Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs). Os longos períodos de trabalho 

e o alto grau de responsabilidade exigido em seu desempenho igualmente são fatores 

capazes de predispor aos DORTs (BARBOZA, et al, 2008).  

Além destes, a manipulação de materiais e equipamentos, bem como o 

manuseio e transporte de pacientes agregam cargas fisiológicas aos enfermeiros.  A 

fala a seguir demonstra os reflexos destes fatores no corpo do trabalhador: 

 

O que acontece é que essa carga acontece de maneira incorreta 
e as consequências disso não acontecem no momento da 
realização da atividade intensa, mas sim depois. E a gente vê 
muito isso aqui. Praticamente em todas as unidades tem 
funcionários com lesões por esforço repetitivo, lesões de coluna, 
ombro, todas essas lesões osteomusculares (E3-HU).   

 

 

Barboza, Santos e Trezza (2007) enfatizam que as causas das Lesões por 

Esforço Repetitivo (LER) e os DORTs estão para além da repetitividade nos esforços 

realizados, ultrapassando os sintomas físicos. Destacam como fatores desencadeantes 

destas moléstias, entre outros, a organização do trabalho e o modo como as chefias 

encaram estas lesões, de forma a não aceitar a sua existência, assim como a 

necessidade da adoção de medidas preventivas com relação à problemática.  

No Brasil, desde 2004, o Ministério da Saúde (MS) através da Portaria n.º 

777/GM (BRASIL, 2004b), de 28 de abril de 2004, regulamentou a notificação 



 

 

compulsória das LER/DORT, entre outros agravos relacionados ao trabalho, o que 

confere, a estas lesões, o reconhecimento como doenças relacionadas ao trabalho. 

O MS destaca, ainda, que estes agravos “abrangem quadros clínicos do sistema 

musculoesquelético adquiridos pelo trabalhador submetido a determinadas condições 

de trabalho”, fortalecendo, ainda mais, sua relação com o trabalho (BRASIL, 2012, 

p.10).  

Estes distúrbios têm assumido uma proporção considerável entre os 

trabalhadores da enfermagem pelas características próprias do ambiente hospitalar, 

condição potencializada pela escassez de funcionários para o desempenho das ações 

e funções que englobam o cuidado hospitalar.  

Os DORTs trazem prejuízos não só para os trabalhadores diretamente 

acometidos como para toda a equipe de enfermagem, visto que imputam sobrecarga 

fisiológica para aqueles poucos que desempenham as inúmeras funções existentes, 

como é demonstrado na fala a seguir: 

 

[...] é pouco funcionário para muito paciente [...] porque 
funcionário doente não trabalha e sobrecarrega quem está aqui já, 
que está trabalhando (E9- HG). 

 
 
Quanto menor o número de trabalhadores, maiores são as demandas para 

aqueles que permanecem trabalhando, pois as necessidades dos sujeitos do cuidado 

não diminuem.  

Pires et al (2012), em estudo realizado com profissionais da saúde, constataram 

que, em especial para os trabalhadores da enfermagem, o aumento das cargas está 

diretamente  relacionado ao quantitativo de profissionais. 

  A interação do trabalhador com seu objeto de trabalho, ou seja, com o sujeito 

do cuidado, permeado pelo uso de instrumentos, materiais e equipamentos, bem como 

a forma como este trabalho é organizado, sujeita o enfermeiro à exposição a diversas 

cargas fisiológicas.  

A permanência por longos períodos em pé, o trabalho noturno, as longas 

distâncias percorridas durante o turno de trabalho e a rotatividade deste exemplificam 



 

 

situações geradoras destas cargas (SÁPIA; FELLI; CIAMPONE, 2009). Esta condição é 

identificada na fala a seguir: 

 
 

[...] acredito que aqui é bem pesado. Nós recebemos pacientes, 
transportamos pacientes, não só pacientes, mas torpedos que são 
pesados. Lidamos a todo o momento com a carga laboral [...] aqui 
aumentou muito a demanda de cirurgia. Então a gente passa 
quase todas as noites em pé [...] (E2-HG). 

 
 

Apesar de os trabalhadores de enfermagem representarem, no Brasil, o maior 

contingente dentre os demais trabalhadores nas instituições de saúde, eles ainda não 

têm recebido a devida atenção dos gestores, no sentido de conservar sua capacidade 

de trabalho e de promover-lhes qualidade de vida e saúde (MININEL; BAPTISTA; 

FELLI, 2011). 

Uma das ações que poderiam reduzir, em muito, a interação do corpo do 

trabalhador da enfermagem com as diferentes cargas está em ter um quantitativo de 

trabalhadores de acordo com a demanda de trabalho e de sujeitos do cuidado.  

Diante destas inúmeras cargas de trabalho, há que se pensar em estratégias 

coletivas que possam produzir a saúde dos trabalhadores, de forma que a interação 

das cargas com o corpo do trabalhador seja menos lesiva.  

Quanto à presença de cargas psíquicas, foi possível observar que muitas delas 

e das situações que as geram são equivalentes nos dois hospitais estudados, apesar 

de as instituições possuírem modelos de gestão e formas de contratação diferenciadas. 

Destaque especial foi dado a ausência de autonomia exercida pelos enfermeiros  

em seu fazer, como apontam os fragmentos: 

   

[...] como enfermeiros, sabemos que, às vezes, fica um pouco 
deficiente. Muitas vezes gostaríamos de ter um pouco mais de 
autonomia [...] (E8-HG). 
 
A autonomia e a relação com instituição atrapalha muito, porque 
aqui eu não tenho autonomia nenhuma (E10-HU). 
 
 



 

 

O não exercício da autonomia está fortemente presente nos discursos dos 

enfermeiros e parece estar ligado à postura adotada pelas administrações das 

instituições hospitalares. Tal situação pode ser elucidada quando enfermeiros 

expressam a dificuldade em ter voz ativa frente à tomada de decisões e até mesmo na 

expressão de opiniões, conforme ilustra o trecho a seguir descrito: 

 

[...] autonomia aqui [...] não temos quase que nenhuma, [...] para 
te ser bem sincera, nem a chefia de enfermagem tem muita 
autonomia. A coisa vem mais de cima, as decisões, sabe [...] 
(E13-HG) 
 
A questão da relação com a chefia, às vezes, é complicado. Eles 
inventam umas coisas que nem perguntam a nossa opinião, como 
mudam gente de lugar, interferem nas escalas, inventam cargos e 
tiram as enfermeiras da assistência e acabam aumentando a 
nossa carga de trabalho e não tem como discutir [...] (E15-HU). 

 

O rígido controle exercido pela administração das instituições hospitalares, por 

vezes, pode tolher a iniciativa dos enfermeiros em transformar a realidade vivenciada, 

em procurar soluções para as dificuldades encontradas no trabalho.  As tentativas de 

coerção sobre toda e qualquer decisão pode reprimir, de forma mais incisiva, as ações 

daqueles que não possuem estabilidade no trabalho, como é o caso dos enfermeiros 

do HG. 

 Ao ter autonomia sobre a organização do trabalho desenvolvido, o enfermeiro 

pode adotar medidas que venham reduzir a incidência de cargas no trabalho, tornando-

o mais aprazível e com menos sofrimento. 

Para Dejours (2003, p. 62), o trabalho envolve não somente atividades de 

produção, mas também implica o “conviver”, de modo que a organização do trabalho, 

além de preocupar-se com a eficácia técnica, deve igualmente atentar para a 

incorporação de argumentos relacionados à convivência, à sociabilidade no trabalho, à 

saúde e ao subjetivo. 

Em instituições de saúde onde o modelo de gestão não é participativo, ou seja, 

onde os trabalhadores não participam das tomadas de decisões e do planejamento das 

ações, as cargas psíquicas tendem ao aumento (PIRES et al, 2012).  



 

 

Outra situação elencada e que se enquadra como carga psíquica está no 

convívio com situações de urgência que exigem atenção constante, capacidade de agir 

com rapidez e eficiência, de identificar necessidades e agir prontamente, o que gera 

tensão no trabalho:  

[...] quando entra cirurgia à noite, geralmente é urgência e é risco 
de vida [...] qualquer coisa à noite é risco de vida e a gente, claro, 
fica numa tensão muito grande em relação a trabalhar muito 
rápido e ter que agir muito rápido [...] Então sempre se trabalha 
assim, nessa carga emocional que nos deixa muito ansiosos, para 
que tudo dê certo e não se perca ninguém (E1-HU). 
 
 

A exposição a tais cargas psíquicas pode traduzir-se, igualmente, em revelações 

a nível físico. Esta condição, que exige agilidade na atuação dos enfermeiros, 

necessita ser levada em consideração pelas chefias e administração hospitalares, no 

tocante à amenização de manifestações somáticas nos profissionais que 

rotineiramente são passíveis de sofrimento com a exposição a essas condições.  

De acordo com Dejours (1994, p.29), quando é impossível o rearranjo da 

organização do trabalho e a relação desta com o trabalhador é bloqueada, origina-se o 

sofrimento, que ocasiona sentimento de desprazer e tensão. Quando a energia 

pulsional “não acha descarga no exercício do trabalho”, acumula-se no aparelho 

psíquico. No entanto, esta energia não pode permanecer muito tempo no aparelho 

psíquico. Assim sendo, quando “as capacidades de contenção são transbordadas, a 

energia recua para o corpo, nele desencadeando certas perturbações”, traduzindo-se 

em fadiga somática, com manifestações viscerais e musculares.  

Tentativas de minimizar tais transtornos podem ser possíveis através da 

implementação de estratégias como apoio psicológico, espaços para diálogo, enfim, 

momentos que possam proporcionar ao trabalhador expressar-se a respeito de sua 

relação com o trabalho e sobre as cargas presentes em seu cotidiano. 

Somado às cargas psíquicas, foi possível, ainda, identificar dificuldades no 

relacionamento interpessoal com os familiares dos pacientes, como destacado na fala 

de um enfermeiro do HG: 

 



 

 

[...] chegamos a escutar coisas que não é a nossa função, coisas 
para realmente nos humilhar [...] As pessoas misturam as coisas, 
acabam ficando muito tempo aqui, (familiar). Passamos respeito, 
queremos respeito, mas não recebemos [...] (E10-HG). 

 
 

O trabalho da enfermagem está envolto por diferentes cargas, que se 

maximizam e se potencializam quando em relação com o trabalhador, tornando até 

mesmo o convívio e a comunicação difícil entre os diferentes atores envolvidos no 

cuidado. 

Mininel, Baptista e Felli (2011) evidenciaram, em pesquisa realizada sobre as 

cargas psíquicas, que o desgaste psíquico gerado pelas relações sociais presentes no 

trabalho denotam maior impacto sobre sua qualidade de vida do que aquele desgaste 

proveniente da natureza do trabalho do enfermeiro, que é o cuidado.  

Condições relacionadas com a falta de estabilidade no trabalho também 

constituem-se em cargas psíquicas atreladas ao trabalho dos profissionais que não 

possuem vinculo empregatício estável, como os enfermeiros do HG. Esta condição é 

demonstrada nas falas destes trabalhadores:  

 

[...], a gente é instável, porque a gente não tem segurança de 
emprego nenhum. (E9-HG) 
 
Com relação à segurança no emprego, nós não temos esta 
segurança que só um concurso poderá trazer, porque se um 
paciente ou familiar for lá na direção, na administração do hospital 
o que é menos difícil é eles te mandar embora. Então isso afeta 
[...] (E15-HG). 

 

Em estudo realizado por Mizobuchi e Cury (2007), a falta de estabilidade no 

emprego surgiu entre os principais fatores responsáveis por causar o máximo de 

estresse entre enfermeiros.  

A instabilidade pode causar insegurança nos trabalhadores com relação, não 

apenas ao seu futuro na instituição em que atuam, mas, sobretudo com relação a sua 

própria subsistência. O trabalhador que não possui estabilidade no emprego pode 

trabalhar constantemente com o medo de perder o emprego, o que consequentemente 

agrega carga ao seu fazer. 



 

 

A interação entre os diferentes tipos de cargas e destas com o corpo do 

trabalhador gera desgastes incontáveis, o que afeta, sobremaneira, a saúde dos 

enfermeiros. A necessidade na mudança das condições de trabalho dos enfermeiros é 

de extrema relevância e urgência. 

  Deste modo, o conhecimento e a identificação dos tipos de cargas de trabalho 

a que estão expostos os enfermeiros em ambiente hospitalar apresenta-se como um 

recurso fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem minimizar esta 

exposição, de modo a proporcionar melhor qualidade de vida ao trabalho destes 

profissionais.  

Minimizar as cargas de trabalho de enfermagem acarreta qualidade nos serviços 

de saúde, tanto para a saúde dos trabalhadores quanto para a saúde dos sujeitos do 

cuidado. Neste sentido, atentar para questões que envolvam a saúde de todos os 

envolvidos no processo de cuidar sugere uma estratégia eficaz a ser adotada pelas 

instituições de saúde. 

No entanto, para que a organização do trabalho se concretize de forma a 

minimizar as cargas de trabalho e diminuir os desgastes dela advindos, faz-se 

necessário que todos, trabalhadores e gestores, envolvam-se na busca de estratégias. 

 

5.2 AS CARGAS DE TRABALHO E A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS 

ENFERMEIROS ATUANTES EM HOSPITAIS 

 
De acordo com Limongi-França (1997), a temática Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) tem sido abordada de um modo amplo. A maioria das discussões trata 

das condições de bem-estar de pessoas, grupos, comunidades e até do planeta e sua 

inserção no universo.  O conceito de qualidade de vida envolve escolhas de bem-estar 

e conhecimento daquilo que pode ser realizado no intuito de satisfazer as expectativas 

geradas tanto por gestores quanto pelos usuários das demandas de QVT nas 

empresas.  

Contudo, quando a Qualidade de Vida no Trabalho relaciona-se ao indivíduo, ela 

abrange:  

 



 

 

 [...] o levantamento de riscos ocupacionais, ergonomia, questões de 
saúde e segurança no trabalho, carga mental, esforços repetitivos, 
comunicação tecnológica, psicologia do trabalho, psicopatologia, 
significado do trabalho, processos comportamentais, expectativas, 
contrato psicológico de trabalho, motivação, liderança, fidelidade, 
empregabilidade (LIMONGI-FRANÇA, 1997; p. 21,22). 
 

 

A qualidade de vida no trabalho do enfermeiro em ambiente hospitalar pode 

estar sujeita a influências negativas, advindas das cargas de trabalho a que o 

profissional está exposto (ELIAS; NAVARRO, 2006). O conhecimento acerca de como 

se dá a interação entre as cargas e a qualidade de vida no trabalho pode servir de 

aporte a iniciativas de melhorias das condições de saúde dos trabalhadores em seus 

locais de trabalho.  

De acordo com Laurell e Noriega (1989), a compreensão da problemática do 

impacto do trabalho sobre a sua saúde pelos próprios trabalhadores é, sem dúvida, 

essencial e, em grande medida, resgatável unicamente a partir da sua própria ótica. 

Conhecer a relação existente entre cargas de trabalho e QVT requer, sobretudo, ouvir 

os enfermeiros acerca da sua realidade vivenciada. 

A experiência do trabalhador, seu conhecimento sobre o cotidiano do trabalho é 

a “voz” que traduz a realidade e permite o desvendar do trabalho real. Candeias, 

Gomes e Melo (2011) destacam o quanto as organizações necessitam conhecer a 

respeito da qualidade de vida no trabalho, levando em conta, para isto, o olhar do 

trabalhador, a fim de que sejam criadas condições favoráveis, tanto a nível físico 

quanto psíquico, para o bom desempenho das ações do trabalho.  

No decorrer destas ações, muitas vezes as cargas de trabalho são inevitáveis, 

pois fazem parte do processo de trabalho. No entanto, ao identificar as cargas, ao 

saber lidar com elas, ao se proteger, ao criar estratégias de enfrentamento, o 

trabalhador pode ter uma qualidade de vida mais favorável no trabalho. 

Este estudo permitiu identificar o quanto existe interação entre as diferentes 

cargas, de materialidade externa e interna, e o quanto estão relacionadas com o 

processo de trabalho (LAURELL; NORIEGA, 1989), com a organização do trabalho 

dentro da lógica capitalista. 



 

 

As cargas de materialidade externa constituem-se em determinantes do 

processo saúde-doença dos trabalhadores de enfermagem, uma vez que acarretam 

prejuízos à saúde destes profissionais (SECCO et al, 2011).  

Nesta pesquisa, tais cargas são elencadas como interferindo na qualidade de 

vida no trabalho dos enfermeiros. No entanto, esta interferência mostra-se, em 

especial, quando potencializam as cargas de materialidade interna: psíquicas e 

fisiológicas. Neste sentido, o foco desta análise está muito mais na relação existente 

entre QVT e as cargas de materialidade interna, visto ter sido o enfoque maior dos 

enfermeiros. 

Como já sinalizado, as cargas de trabalho pertencentes a um mesmo grupo 

podem se potencializar entre si, de modo que venham não apenas a se somar, mas 

também a ampliar os seus efeitos sobre os processos biopsíquicos do ser humano 

(LAURELL; NORIEGA, 1989).  

Assim sendo, para que seja possível conhecer a relação das cargas de trabalho 

com a QVT, torna-se necessário considerar o conceito de desgaste. Segundo Laurell e 

Noriega (1989, p. 115), “o conceito de desgaste permite consignar as transformações 

negativas, originadas pela interação dinâmica das cargas, nos processos biopsíquicos 

humanos.” 

As cargas de trabalho, sejam elas de materialidade interna ou externa, não 

interatuam com o corpo do trabalhador de forma isolada e nem mesmo sua 

repercussão neste corpo dá-se desta forma. As “cargas de um mesmo grupo podem se 

potenciar entre si” no ambiente laboral, de modo “que não apenas se somam como 

também incrementam seu efeito sobre os processos biopsíquicos humanos” 

(LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 113), o que pode significar o aumento do desgaste e 

dos agravos que causam, gerando maior comprometimento da QVT.   

Talvez esta condição seja responsável por propiciar um ambiente de trabalho 

insalubre aos profissionais, causando dificuldades aos mesmos em identificar as reais 

causas que interferem na sua qualidade de vida no trabalho. 

Um aumento nas cargas de trabalho de todos os tipos pode ser desencadeado 

através da realização constante de diferentes atividades laborais pelo ser humano, o 



 

 

que acarreta no surgimento de doenças, tanto de ordem física, quanto psíquica 

(RIBEIRO et al, 2012). 

As doenças, por sua vez, tendem a interferir, de forma negativa, na QVT. A 

ocorrência cíclica destas relações, quais sejam: desgaste, dificuldade em identificar 

interferências na QVT, doenças, acabam promovendo o absenteísmo, a insatisfação 

com e no trabalho, além da sobrecarga aos demais trabalhadores.  

Umann et al (2011), em estudo realizado sobre absenteísmo, concluem que o 

mesmo interfere, sobremaneira, na organização do trabalho e, consequentemente, na 

assistência prestada no ambiente hospitalar, além de provocar sobrecarga de trabalho 

e adoecimento dos trabalhadores. 

Neste estudo, das cargas de materialidade interna, as psíquicas foram 

apontadas pelos enfermeiros como sendo as que possuem maior interferência na sua 

qualidade de vida no trabalho, como demonstram as falas a seguir: 

 

[...] eu acho que o que mais pesa, como a gente já tinha falado, é 
a carga psíquica e emocional, porque fisicamente a gente sabe 
que exige bastante, cansa, mas o psicológico, eu acho que cansa 
bem mais [...](E10-HG). 
 
 
Essas cargas te desgastam mais que as físicas, pois consomem 
energia mental e isso vai tirar todas as tuas forças e energias. 
Traz desânimo, tristeza e descontentamento com o ambiente de 
trabalho e, assim, prejudica tua qualidade de vida no trabalho [...] 
(E16-HU). 
 

 
Em estudo realizado por Rocha e Felli (2004), os resultados revelam a 

interferência das cargas psíquicas através de desgastes como estresse, gastrite, 

cefaleia e fadiga nos trabalhadores de enfermagem em hospital. 

As cargas psíquicas, comumente por potencializar as demais cargas a que estão 

expostos os enfermeiros, são responsáveis por ocasionar desgastes tanto a nível físico 

quanto mental. Entretanto, quando a potencialização é decorrente da interação entre as 

próprias cargas psíquicas, o que ocorre é o maior desgaste mental nestes 

trabalhadores (CARVALHO; FELLI, 2006).  



 

 

Segundo Laurell e Noriega (1989), a existência das cargas psíquicas dá-se 

unicamente através das relações existentes entre os homens e dos homens com as 

coisas, sendo que sua materialidade só é assumida nos processos psíquicos e 

corporais deles. 

Os enfermeiros destacam o quanto a improvisação frente à falta de materiais 

prejudica sua qualidade de vida no trabalho: 

 

[...] o básico a gente tem, a gente consegue fazer; a gente vai ter 
que se adaptar em alguns procedimentos que a gente não tenha 
alguma coisa, a gente adapta com outra [...] (E10- HG). 

 

Material, muitas vezes falta, tem que ser improvisado, às vezes 
não é de qualidade [...] Esses pontos, eu penso que estariam 
faltando para nós termos mais qualidade [...] (E11-HU). 

 

Segundo estudo realizado por Farias e Zeitoune (2007), o rearranjo necessário, 

na organização do processo de trabalho, em decorrência da improvisação frente às 

carências de recursos, interfere de forma negativa na QVT. 

Os trabalhadores que se encontram cotidianamente frente a situações de 

insuficiência ou ineficácia de equipamentos e materiais, muitas vezes são obrigados a 

improvisar para que possam prestar o cuidado ao outro.  

Sabe-se que nem sempre o trabalho prescrito, o trabalho pensado em uma 

determinada organização é o trabalho realizado. Entre o trabalho prescrito e o trabalho 

real, aquele que é efetivamente realizado, existem necessidades que exigem, por 

vezes, uma reorganização do trabalho por parte dos trabalhadores (DEJOURS, 2003), 

reorganização esta que ocorre, muitas vezes, sem planejamento prévio.  

Dejours (2003) destaca que o trabalhador, na tentativa de eliminar a defasagem 

entre a organização do trabalho prescrita e a organização do trabalho real, utiliza-se de 

certa inteligência eficiente no trabalho, como é o caso de conseguir lidar com o 

imprevisto, o inusitado. 

A improvisação surge como forma de driblar a falta de materiais e equipamentos, 

na tentativa de que haja continuidade na realização do trabalho sem prejuízos no seu 

desenvolvimento.  



 

 

Souza et al (2010) destacam que as condições materiais no trabalho, o gasto de 

tempo, o esforço físico e mental que os enfermeiros enfrentam para adaptar e 

improvisar os materiais acarretam sentimento de sofrimento e desgaste emocional.  

Estas condições precárias de trabalho ou a falta de condições para o 

desempenho das ações de trabalho, além do sofrimento, geram insatisfação para com 

o trabalho realizado. A enfermagem tem, como objeto de seu trabalho, o ser humano 

que, em determinado momento de sua vida, necessita de cuidados voltados à sua 

saúde. Como cuidar com qualidade sem que as condições, os instrumentos de trabalho 

estejam disponíveis? E como não sofrer diante da incapacidade de cuidar ou da 

constante necessidade de improvisação? 

Outra situação destacada pelos enfermeiros como interferindo na qualidade de 

vida no trabalho, e que se enquadra como carga psíquica, é a falta de estabilidade no 

emprego, como denota a fala de um enfermeiro do HG:  

 

[...] a pessoa fica com o emocional pesado [...], como a gente 
corre o risco de perder o emprego a qualquer momento, a 
organização não se preocupa com o nosso psicológico e isso 
acaba gerando um desconforto para o enfermeiro e acaba 
interferindo no nosso trabalho e na qualidade do trabalho e da 
vida que a gente tem (E2-HG). 

 

 O medo constante de perder o emprego, manifesto por enfermeiros não 

concursados gera enorme sobrecarga psíquica, uma vez que desenvolvem suas 

atividades de trabalho sob tensão constante e prolongada. Nada lhes assegura a 

permanência no local de trabalho.  

Um estudo realizado por Sarquis e Felli (2009), com profissionais da saúde, 

revelou que o medo da chefia e o de perder o emprego é mais intenso do que o medo 

do adoecimento. O trabalhador teme perder os benefícios de uma carteira assinada e 

tem em mente a facilidade de ser substituído nas instituições, devido à grande oferta no 

mercado. 

Por outro lado, diferentemente do que ocorre no HG, os enfermeiros do HU 

referem que a segurança no emprego tem reflexos positivos na QVT:  

 



 

 

Aqui não temos problemas de segurança no emprego, então os 
funcionários não se sentem ameaçados por isso (E14-HU). 
 

 
A segurança de emprego a gente tem porque é concursada e tu 
não tens esse problema de instabilidade que a qualquer momento 
vai ser demitida. Então o trabalho acaba sendo melhor, porque 
não tem pressão (E15-HU). 

 

A segurança no emprego, a estabilidade agregam tranquilidade ao trabalho 

realizado. Os trabalhadores salientam o quanto esta situação denota em menos 

preocupação, pressão, medo, entre outros sentimentos que podem decorrer da 

insegurança em relação ao seu futuro no trabalho, e que repercute, obviamente, na sua 

vida fora dele. 

Um enfermeiro deixa claro, em sua fala, que mesmo não vivenciando os 

problemas relacionados à instabilidade, percebe o quanto tal situação pode corroborar 

para uma menor QVT: 

 

[...] se tu não tiveres a segurança de emprego, e achar que pode 
ser demitido a qualquer momento, isso tudo vai abalar teu 
psicológico e tua qualidade de vida no trabalho (E8-HU). 

 

Outra questão elencada pelos enfermeiros do HG e que os levam à um 

constante estado de apreensão, está posta  nas frequentes mudanças de setor e de 

turno de trabalho,  o que interfere, significativamente, na sua QVT. É o que revela a fala 

do enfermeiro: 

 
[...] hoje tu estás aqui, amanhã tu já não sabes se vão te mudar 
de setor. Então é bem complicado. Tu não sabes nem em que 
turno tu vais ficar [...] (E1-HG). 
 

 
Quando as organizações condicionam a sua percepção do ser humano apenas 

como força de trabalho, como é o caso retratado nas falas dos enfermeiros, corre-se o 

risco de obter o máximo de produção em um tempo estritamente curto, com o máximo 

também de desgaste do trabalhador, com implicações negativas à sua saúde e ao 

resultado de seu trabalho, levando em conta a qualidade. 



 

 

Limonge-França (1997) assinala que a manutenção da produtividade, sem 

desconsiderar a dimensão humana, deve levar em conta o bem-estar. No que se refere 

à QVT, o bem-estar considera as dimensões biológica, psicológica, social e 

organizacional de cada indivíduo, não apenas relacionado a agravos decorrentes do 

trabalho, mas no sentido da manutenção da integridade como pessoa, cidadão e 

profissional. 

Dentre as cargas psíquicas trazidas pelos enfermeiros, sujeitos deste estudo, 

está a rígida e constante supervisão das chefias, ora da própria enfermagem, ora da 

administração dos hospitais em geral. A conduta autoritária parece reprimir as 

iniciativas e, manter o controle sobre os enfermeiros, como mostra a fala:  

 

[...] tudo que eu faço é corrigido pela coordenação. Tu não podes 
dar uma resposta ao teu funcionário: se ele vai conseguir folga, se 
vai ter férias, porque a coordenação muda tudo sem nem te dar 
satisfação e isso te deixa com sentimento de incapacitação frente 
às ações que tu queria que acontecessem. Então interfere muito 
(E10-HU). 

 

Uma estratégia de manipulação gerencial é baseada no medo e este torna-se 

uma constante entre os trabalhadores, provoca o rompimento na  reciprocidade, causa 

indiferença com relação ao sofrimento alheio que enfrenta a mesma situação. Esta 

forma de dominação gerencial gera “condutas de obediência e até submissão” dos 

trabalhadores (DEJOURS, 2003, p. 52). 

O medo, muitas vezes, é utilizado pelas chefias como uma espécie de domínio 

sobre o trabalhador e o seu desempenho no trabalho. Segundo Dejours (1992), a 

exploração do medo mobiliza os trabalhadores, no sentido de aumentar sua 

produtividade e exercer uma ordem social. 

Condições relacionadas ao controle imposto pelas chefias demonstram que até 

mesmo os enfermeiros do HU, que não vivenciam os problemas relacionados à 

estabilidade, estão cientes do quanto tais situações associadas podem ser geradoras 

de medo e insegurança no cotidiano do trabalho, o que corrobora para uma menor 

QVT: 

 



 

 

[...] se a chefia não te respeita, interfere na tua autonomia, não te 
dá ouvidos; e se tu não tiveres a segurança de emprego, e achar 
que pode ser demitido a qualquer momento, isso tudo vai abalar 
teu psicológico e tua qualidade de vida no trabalho (E8-HU). 

 
 

Minimizar as cargas envolvidas no trabalho em busca de uma melhor QVT 

requer o envolvimento de todos os partícipes deste processo, trabalhadores, chefias e 

instituições como um todo.  

Não obstante, algumas situações demonstram as dificuldades enfrentadas pelos 

enfermeiros para vencer a repressão exercida pelas chefias, como é o caso do 

exercício da sua autonomia no trabalho: 

  

A autonomia é uma coisa um pouco mais complicada, mais difícil, 
porque tu queres mudar alguma coisa (como melhorar a 
qualidade da assistência, mudar a forma de procedimentos, por 
exemplo) e nem sempre é possível, ou porque não te permitem ou 
porque não tem estrutura física. Então isso é uma coisa que eu 
acho que interfere muito na qualidade de vida no trabalho (E7-
HG). 
 

 
Para Dejours (2003), a gerência, assim como os trabalhadores, também está 

sujeita ao medo. Entretanto, este medo diz respeito ao fato de suas dificuldades no 

trabalho serem expostas, através do debate, da reflexão. De que sejam exibidas e que 

sejam imputadas a sua incompetência, assim a aparência de competência e eficácia 

ficam baseadas sobre a preocupação em ocultar as falhas que não conseguem corrigir. 

Osório (2006), por outro lado, em estudo realizado sobre o trabalho no hospital e 

suas rotinas, revela situação ambígua dos enfermeiros pesquisados em relação à 

tomada de decisões. Ao mesmo tempo em que estes profissionais reclamam da falta 

de participação coletiva, também não revelam nenhum interesse em ampliar essa 

participação. Os chamados relacionados a este sentido são atendidos por eles como 

aumento das cargas de trabalho já tidas como excessivas. 

A inexistência de espaços que possibilitem a participação coletiva soma-se a 

outros problemas, como: as relações e condições de trabalho precárias e 

desgastantes; a pouca importância imputada ao trabalhador tanto pela população 



 

 

quanto pelo governo; o modelo de gestão que se mantêm centralizado; entre outros. 

Qualquer um pode acarretar em adoecimento dos profissionais, afetando diretamente a 

qualidade de vida deles (BRASIL, 2009). 

Com relação à participação do enfermeiro nas tomadas de decisão, o Código de 

Ética Profissional da Enfermagem, além de enfatizar a atuação do enfermeiro na 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, quer seja individual ou 

coletiva, preconiza que o enfermeiro exerça sua autonomia na tomada de decisões e 

no desenvolvimento de ações, de acordo com os princípios éticos e legais (COFEN, 

2007). 

Entretanto, Limongi-França (1997) destaca que os fatores presentes no 

ambiente de trabalho, entre eles as inquietações individuais e coletivas, as pressões, o 

estresse, os cuidados físicos, os estilos de vida e os impactos tecnológicos podem 

suscitar novas atitudes e mudanças no modo de vida das pessoas. Esta condição 

possibilita a abertura de sucessivos espaços para discussões e para a busca de 

qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. 

O estresse relacionado à organização do trabalho também foi referido pelos 

enfermeiros em seu cotidiano laboral, interferindo na sua QVT, conforme demonstram 

as falas a seguir: 

 
[...] quando começa a ficar o estresse do telefone, o pessoal 
pedindo mais material, pedindo mais coisas, que a gente está 
tentando dar conta, a correria, vai aumentando o nível de estresse 
de cada um [...] (E5-HG). 
 

 
[...] É uma pressão, é um estresse que não deveria ser, não 
deveria existir, mas tem (E11-HU). 

 

Limongi-França (1997, p. 41) destaca o estresse como “uma resposta do corpo à 

pressão”, como resposta do organismo, através do corpo, da mente e do coração, 

diante de condições de vida inadequadas, que ocorrem de forma contínua ou intensa. 

A síndrome de Burnout é uma das consequências danosas destas condições e é 

caracterizada pela exaustão emocional, negatividade, depressão e insensibilidade 

diante dos outros. 



 

 

É importante que sejam considerados os desencadeadores do estresse no 

trabalho, pois o mesmo pode surgir em decorrência do próprio modo como o trabalho é 

organizado. Ao incidirem sobre a qualidade de vida no trabalho, as cargas, sobretudo 

as psíquicas, acarretam sofrimento ao trabalhador, como no caso do estresse 

destacado anteriormente.  

Outra condição desencadeadora de cargas psíquicas nos enfermeiros está 

relacionada à dificuldade em lidar com a vulnerabilidade do ser humano, seu objeto de 

trabalho. Situações que envolvem o convívio com a dor e a morte são alvo de 

preocupação: 

 
 [...] as questões que desencadeiam em ti, mediante o processo 
de vida e de morte, de presenciar e vivenciar isso, às vezes junto 
com o paciente, junto com a família, por mais distanciamento que 
tu tenhas, mas não é possível tu te distanciares completamente. 
Então isso aí é uma questão que afeta muito [...] (E5-HU). 

 
 
O constante contato com a morte, com a dor e, consequentemente, com o 

sofrimento alheio, pode tornar o trabalho do enfermeiro penoso e desgastante. As 

instituições podem não estar atentas para o fato de que esta constante exposição 

emocional pode afetar o desempenho no trabalho e a satisfação no desenvolvimento 

do mesmo. 

Em sua prática laboral, o enfermeiro utiliza-se do seu conhecimento, de suas 

habilidades e competências no suporte à promoção, prevenção e recuperação da 

saúde. Entretanto, quando todos os seus esforços não são capazes de atingir os 

objetivos propostos, esta condição pode traduzir-se em sentimento de tristeza, 

frustração e estresse frente à perda representada pela morte (ROCKEMBACH; 

CASARIN; SIQUEIRA, 2010). 

Gutierrez e Ciampone (2006) destacam que o convívio com pacientes em 

processo de morrer e família exige o acompanhamento da equipe de enfermagem de 

forma concomitante ao trabalho, pois se trata de uma tarefa penosa aos trabalhadores. 

Um estudo realizado por Mota et al (2011) revela que, embora a morte faça parte 

do cotidiano dos enfermeiros, estes profissionais não conseguem habituar-se com tal 

situação, manifestando até mesmo dificuldades em abordar o assunto. Em busca de 



 

 

vivenciar de forma mais humanizada o enfrentamento da morte, alguns a negam, 

outros a naturalizam e, a cada vivência, buscam o fortalecimento de modo a sofrer 

menos.  

 É necessário que estes profissionais encontrem o apoio necessário à expressão 

de suas angústias e tristezas perante tais situações, minimizando o sofrimento que daí 

advém no intuito de agregar qualidade de vida ao seu cotidiano de trabalho. 

Para Dejours (1992), o sofrimento ocorre quando o trabalhador já esgotou todos 

os seus meios de defesa possíveis, ou seja, quando ele já se utilizou de todo seu saber 

e poder na organização e o seu nível de insatisfação no trabalho já não pode mais 

regredir. 

De acordo com Martins, Robazzi e Bobroff (2010), a insatisfação no ambiente 

laboral pode interferir nos demais espaços de vivência destes trabalhadores, 

maximizando e contemporizando seu sofrimento. Os sentimentos de satisfação e 

sofrimento relacionam-se entre a organização do trabalho e a experiência de vida 

destes trabalhadores. 

Interferências na qualidade de vida no trabalho podem repercutir dentro e 

também fora do ambiente laboral. Esta influência foi revelada pelos enfermeiros, 

através da alteração no sono em trabalhadores no turno da noite:  

  
[...] tu tens uma hora de descanso que ajuda a repor um pouco de 
energia, mas no outro dia tu estás um bagaço mesmo [...] O 
cansaço de ter que trabalhar à noite muda toda a tua rotina. Tu 
dormes cedo; tu trocas o teu sono (E4-HU). 
 

[...] tu não consegues dormir a quantidade de horas que deveria, 
porque o sono da noite não é igual ao do dia e tu acabas 
dormindo menos no dia, pela movimentação, barulho externo. E 
isso, realmente, estressa bastante (E15-HG). 

 
 

Um estudo realizado por Rocha e De Martino (2010) buscou analisar a relação 

entre a qualidade do sono e o estresse entre enfermeiros de diferentes setores e turnos 

hospitalares. Tal estudo constatou que, quanto maior o nível de estresse pior é a 

qualidade do sono dos enfermeiros, acarretando repercussões negativas para estes 

trabalhadores. 



 

 

Ao considerar que a saúde engloba não somente a ausência de doença, 

percebe-se a necessidade de que seja visualizada em todas as suas dimensões, 

considerando prevenção e promoção, bem como os aspectos físicos, sociais e 

psicológicos como necessários ao atendimento das necessidades básicas (CASAS; 

KLIJN, 2006). 

Para tanto, as gerências dos locais, onde os enfermeiros pesquisados 

desempenham seu fazer, devem estar cientes da importância de visualizar a saúde do 

trabalhador sob todos os seus aspectos, com o foco na melhoria da QVT. 

Embora o trabalho possa causar sofrimento ao ser humano, também pode lhe 

proporcionar experiências de prazer, pois através dele os indivíduos constroem sua 

vida, não apenas em termos de sobrevivência, mas de realização pessoal e profissional 

(MARTINS, ROBAZZI e BOBROFF, 2010). 

Fatores pertinentes ao prazer e à satisfação no trabalho são expressos através 

do bom relacionamento existente entre os enfermeiros e os demais membros da equipe 

de enfermagem, os quais revelaram-se como efeitos positivos no trabalho e que podem 

melhorar a qualidade de vida. É o que demonstram as falas a seguir: 

 

As relações com a equipe são ótimas, todo mundo se respeita, 
trabalha junto e se ajuda [...] (E15- HU). 
  

O relacionamento com a equipe, eu acho que parte daí para ti ter 
qualidade de vida no trabalho [...] (E7-HG). 

 
 

Uma das estratégias utilizadas pelos enfermeiros como mantenedora do bom 

relacionamento entre os membros da equipe está no diálogo, o que pode proporcionar 

uma melhoria na QVT como aponta a fala a seguir: 

 

[...] conversamos muito, brigamos, entre aspas, entramos em 
conflito, mas resolvemos as situações na mesma noite, no mesmo 
horário, no mesmo turno. Se caso ficou alguma coisa errada, 
pedimos desculpas (E6-HG). 

 
 



 

 

Permitir espaços de discussão, de diálogo pode proporcionar aos trabalhadores 

uma redução nas demandas negativas dos estressores no ambiente laboral. Em estudo 

realizado por Calderero, Miasso e Webster (2008), os trabalhadores manifestaram suas 

preocupações com relação à diminuição do estresse no trabalho, e entre as sugestões 

propostas por eles está a criação de um espaço no local de trabalho para a discussão e 

reflexão coletiva acerca deste problema, buscando modos de transformar estas 

situações. 

O trabalho pode ser vivenciado como fonte de prazer, quando a relação entre o 

processo organizacional das atividades e os trabalhadores for favorável. Entretanto, é 

mister que estas atividades busquem satisfazer os anseios dos trabalhadores, 

permitindo-lhes expressar-se e participar da sua organização, possibilitando modificá-la 

a fim de que atenda às reais necessidades de todos os envolvidos no processo de 

trabalho (MARTINS; ROBAZZI; BOBROFF, 2010). 

Torna-se necessário compreender que harmonizar os interesses do ser humano 

trabalhador e da instituição em que trabalha é possível. Entretanto, por esta não se 

tratar de uma situação fácil de ser conduzida, é necessária uma discussão acerca do 

funcionamento das organizações, a serem entendidas como espaços que permeiam, 

além de relações de trabalho, espaços de relações humanas (THOFEHRN et al, 2011).  

Destaca-se a importância das chefias e da administração das instituições 

apoiarem os enfermeiros na busca por espaços coletivos que propiciem ações 

reflexivas e dialógicas entre a equipe de enfermagem e com as demais equipes, e 

ampliar tais iniciativas. Embora ações voltadas à QVT estejam presentes em algumas 

instituições, estas ainda podem apresentar-se restritas e condicionadas, muitas vezes, 

a iniciativas pontuais e bastante vinculadas à forma de agir de cada um, enquanto 

deveriam fazer parte da organização do trabalho como um todo. 

As cargas fisiológicas, assim como as psíquicas, categorizadas como cargas de 

materialidade interna, demonstraram intervir na qualidade de vida no trabalho dos 

enfermeiros, sujeitos desta pesquisa.   

Uma das situações elencadas pelos enfermeiros esta posta na escassez de 

pessoal para a realização do trabalho em CC:  

 
 



 

 

[...] tu tens que instrumentar as cirurgias, porque não tem 
instrumentador. Tu tens que acabar com todo o serviço do 
circulante, porque o circulante auxilia na sala de recuperação, 
porque não tem um segundo enfermeiro para ajudar. Então tu 
tens que trazer soro, que carregar caixas. Então tudo isso se 
somar, tu vais perceber que vai te acarretar problemas cada vez 
mais frequentes, prejudicando a tua qualidade de saúde, de vida 
[...] (E2- HG). 
 

 
O reduzido número de pessoal, juntamente com o excesso de tarefa por 

trabalhador, imprime ao trabalho um ritmo acelerado e a diminuição nos tempos de 

pausa, o que predispõe à ocorrência de acidentes e à carga psíquica. O trabalho 

realizado nestas condições acaba por comprometer a execução das tarefas, 

acarretando principalmente desgaste físico e mental (MININEL, BATISTA e FELLI, 

2011). 

Pensando no desgaste provocado pelo número reduzido de trabalhadores, o que 

pode resultar em maior predisposição à ocorrência de acidentes e no desempenho das 

ações de trabalho de forma mecânica, sem tempo para reflexão sobre o seu fazer, é 

que momentos de pausa entre as atividades, bem como momentos de discussão sobre 

o processo de trabalho podem atenuar as cargas no trabalho dos enfermeiros, de 

forma a ocorrer certo revigoramento, proporcionando sensação de bem-estar e prazer 

no trabalho.  

Entretanto, o ritmo acelerado adotado no turno da noite, na maioria das unidades 

pertencentes às instituições pesquisadas, não favorece esta abordagem, haja vista o 

número reduzido de profissionais atuando nestes locais. A seguinte fala explicita esta 

condição: 

 

[...] o número de funcionários de noite é diminuído [...] cirurgia à 
noite, geralmente é urgência e geralmente é risco de vida, ou para 
mãe ou para o bebê, quando são as cesáreas. Ou, se entra 
qualquer coisa, que entra à noite, é risco de vida e a gente, claro, 
fica numa tensão muito grande em relação a trabalhar muito 
rápido e ter que agir muito rápido (E1-HU). 
 
 



 

 

[...] se eu precisar quem vai fazer este trabalho do maqueiro 
depois das 23h? Sou eu e a minha equipe [...] não teríamos que 
fazer este tipo de coisas, mas dentro das condições que nos 
oferecem, eu não posso deixar a minha equipe receber sozinha 
esta carga. Então vou lá e me disponibilizo junto, para fazer estas 
coisas [...] Esse trabalho acaba sendo muito cansativo, 
principalmente para nós que trabalhamos à noite (E15-HG).  
 

 
A redução do quantitativo de pessoal à noite também é condição responsável 

por elevar as cargas de trabalho, pois apesar de aparentemente a atividade noturna ser 

menor, a redução no número de trabalhadores é concomitante (SCHMOELLER et al, 

2011). Deste modo, não basta apenas que a quantidade de trabalho seja reduzida, mas 

que seja mantido o número de trabalhadores suficiente para a sua realização sem que 

ocorra sobrecarga. 

A análise dos dados que compuseram esta categoria permitiu evidenciar o 

quanto as cargas de trabalho existentes no processo de trabalho dos enfermeiros 

atuantes em instituições hospitalares podem comprometer a sua QVT. A interação das 

cargas entre si e destas com o corpo do trabalhador geram estresse, cansaço, fadiga, 

entre outros achados que interferem, de forma negativa, na QVT dos enfermeiros, 

sujeitos deste estudo. 

Muito há que ser feito para que as cargas de trabalho possam ser identificadas e 

suscitem, nos trabalhadores, nos gestores e na própria organização do trabalho 

hospitalar, cenário do cuidado, estratégias coletivas que permitam o conviver e a 

interação com as cargas de forma a minimizar o sofrimento e o desgaste. 

Conhecer as fontes de prazer e sofrimento no trabalho pode significar o marco 

inicial no qual os trabalhadores e as organizações busquem um sentido mais 

participativo e prazeroso no trabalho e, com isto, mais humanizado também. Esta 

condição pode evitar agravos físicos e psíquicos relacionados ao sofrimento no 

trabalho (MARTINS, ROBAZZI e BOBROFF, 2010). 

Conforme Vaghetti et al, (2011, p. 92 ), “a desintegração do e no trabalho nos 

hospitais, produz significados que remetem ao descaso, descompromisso, indiferença, 

queixas e insubordinação dos trabalhadores”, além de sofrimento, alterando a ordem 

que deveria ser natural, ou seja, a do prazer no trabalho. 



 

 

A busca pelo prazer, pela satisfação, pela saúde e, consequentemente, pela 

QVT, deve ser uma constante entre os trabalhadores, da mesma forma como é 

constante a busca pela qualidade da assistência prestada, pela qualidade do cuidado 

direcionado ao outro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos enfermeiros atuantes 

em instituições hospitalares sobre as cargas de trabalho e sua qualidade de vida no 

trabalho. 

Para tanto, em um primeiro momento, buscou-se identificar, na fala dos 

enfermeiros, as cargas de trabalho à luz do referencial de Laurell e Noriega. E, após, a 

relação existente entre as cargas e a qualidade de vida no trabalho (QVT).  

Assim sendo, considera-se que foi possível alcançar o objetivo proposto. A 

análise dos dados possibilitou, igualmente, visualizar o panorama atual das condições 

de trabalho destes enfermeiros, o que poderá servir como aporte ao desenvolvimento 

de ações nesta área. 

Tendo em vista o cenário atual brasileiro, em que as ações de saúde tendenciam 

à melhoria das condições de saúde de quem produz saúde, as questões que envolvem 

a QVT nas instituições pesquisadas podem ser alvo de investimentos, de forma a 

dirimir o desgaste provocado pelas cargas de trabalho, bem como sua interferência 

negativa, na QVT dos trabalhadores.  

Destaca-se o cenário brasileiro, visto existirem políticas de saúde que garantem 

o direito aos trabalhadores de realizar o trabalho em condições que lhes sejam seguras 

e saudáveis, e que contribuam para a melhoria da QVT. Portanto, o momento é de 

fazer cumprir o que está instituído para que a saúde do trabalhador seja produzida nos 

diferentes ambientes de trabalho.  

Os dados apontados neste estudo evidenciam que as cargas de trabalho 

interatuam entre si de forma dinâmica e com o corpo do trabalhador, podendo, ainda, 

potencializar umas às outras, aumentando, desta forma, os efeitos negativos para a 

saúde dos enfermeiros e, consequentemente, para sua qualidade de vida no trabalho. 

Os enfermeiros pesquisados manifestaram a presença de cargas de 

materialidade externa: físicas, químicas e mecânicas. E de cargas de materialidade 

interna; fisiológicas e psíquicas. 

 



 

 

As cargas mais referidas pelos enfermeiros, dentre as que possuem 

materialidade externa, foram as cargas físicas e as cargas mecânicas. Como cargas 

físicas foram elucidadas o ruído e as variações de temperatura.  

Com relação à temperatura, o calor mostrou-se como uma carga de grande 

impacto na qualidade de vida destes profissionais, uma vez que gera desconforto 

físico, podendo evoluir ao desgaste psíquico. Situações envolvendo o calor ou o frio 

foram elucidadas prioritariamente, pelos enfermeiros atuantes em ambientes fechados. 

O ruído externo à organização do trabalho de enfermagem foi citado como prejudicial à 

QVT.  

 As cargas mecânicas surgiram com ênfase na insuficiência e precariedade dos 

materiais necessários ao desenvolvimento do trabalho. A falta ou precariedade de 

materiais e equipamentos é um bom exemplo para ilustrar o quanto as cargas devem 

ser analisadas no contexto do processo de trabalho, bem como pela interação com o 

corpo do trabalhador e pela resposta que nele provoca, ou seja, a falta de material 

pode converter-se em uma ruptura de continuidade do corpo, configurando-se em 

carga mecânica, como também desencadear LER ou DORTs, caracterizando-se como 

carga fisiológica. 

Ainda com relação às cargas de materialidade externa, as cargas químicas 

também foram citadas. A exposição a estas cargas mostra-se mais especificamente 

com relação a procedimentos realizados em CC ou no CME. Os enfermeiros destacam, 

de modo especial, a exposição aos gases anestésicos e o uso de produtos 

esterilizantes como fatores que se constituem em cargas no seu processo de trabalho. 

Algumas falas elucidam a não observância dos cuidados necessários diante da 

exposição dos trabalhadores às cargas químicas, bem como a não disponibilidade de 

EPIs ou seu uso inadequado como situações que aumentam as possibilidades de 

comprometimento de sua saúde. 

Sabe-se dos agravos atinentes à utilização de produtos químicos, bem como da 

exposição a determinadas substâncias utilizadas no ambiente hospitalar. Neste sentido 

é que alguns questionamentos são suscitados pelas reflexões desencadeadas por este 

estudo, focados na negligência diante do cuidado de si, bem como na falta de 



 

 

conhecimentos sobre a interferência que esta relação entre carga e corpo do 

trabalhador pode provocar sobre sua saúde e em sua QVT.   

  Quanto às cargas biológicas, caracterizadas como cargas de materialidade 

externa, estas não foram identificadas nas falas dos enfermeiros, sujeitos deste estudo. 

Estes profissionais, em momento algum, manifestaram a presença ou interferência de 

tais cargas em sua QVT.  

Tal fato suscita uma série de reflexões pautadas no uso (ou não) dos EPIs, na 

identificação (ou não) por parte dos enfermeiros, das cargas biológicas em seu 

processo de trabalho, na provável banalização de tal exposição, enfim, na possível 

negação de sua existência. Estas reflexões sugerem posteriores estudos que possam 

estar esclarecendo este fato de tamanha relevância.  

As cargas de materialidade interna, assim como as de materialidade externa, 

estão em constante interação entre si e potencializando, em diversas situações, as 

demais cargas de outros grupos/tipos.  

As cargas fisiológicas aparecem com grande destaque e preocupação. Entre 

elas, a falta de pessoal mostrou-se como desencadeadora de desgaste e agravos. 

Problemas relacionados a LER e DORT, e também o ritmo acelerado de trabalho 

mantido em decorrência da carência no número de pessoal revelou grande 

comprometimento na QVT dos enfermeiros.  

Segundo relato de alguns enfermeiros existe um número reduzido de 

trabalhadores em certas unidades. Esta situação, além de representar cargas 

fisiológicas, redunda em carga psíquica pela maior predisposição à ocorrência de 

acidentes, pelo desempenho das ações de trabalho de forma mecânica, sem tempo 

para reflexão sobre o seu fazer.  

A interação entre as cargas e as repercussões no corpo do trabalhador podem 

refletir de forma extremamente negativa, tanto na dimensão biológica quanto na 

dimensão psíquica dos enfermeiros sujeitos deste estudo. 

As cargas psíquicas foram apontadas como as que mais interferem na QVT dos 

enfermeiros. Entre elas foi citada a falta de materiais e a consequente e constante 

necessidade de improvisação que acarreta. A preocupação em manter o cuidado com 

qualidade, nestas condições, acarreta diminuição na sua qualidade de vida no trabalho.  



 

 

O não exercício da autonomia no desempenho do seu fazer e na demonstração 

de suas opiniões e a falta de espaço para tomada de decisão que envolva o seu fazer, 

o cuidado ao outro, em qualquer nível institucional, revelaram-se como cargas que 

apresentam grande interferência na QVT dos enfermeiros atuantes nas duas 

instituições pesquisadas. 

 Já a falta de estabilidade no emprego foi elencada pelos enfermeiros do HG, 

como cargas psíquicas que trazem repercussões negativas para sua QVT. Para eles, a 

incerteza em relação ao seu futuro no trabalho interfere na vida pessoal, ou seja, pode 

comprometer a qualidade de vida no trabalho e fora dele.  

As mudanças frequentes de unidade ou turno de trabalho também influenciam 

de forma negativa na QVT, uma vez que exigem adaptações constantes com o 

ambiente e com a equipe de trabalho. 

A convivência com situações de urgência, bem como o constante convívio com a 

morte, com a dor, com a vulnerabilidade do ser humano configuram-se em cargas 

psíquicas, diante das quais, por vezes, os trabalhadores têm dificuldades de 

enfrentamento. 

Apesar de o estudo envolver instituições com diferenças administrativas e 

contratuais, identifica-se certa similaridade nos relatos dos enfermeiros de ambas, tanto 

na identificação das cargas de trabalho, como na relação existente entre elas e sua 

QVT. Destaca-se que os enfermeiros atuantes em ambientes fechados identificaram 

cargas de trabalho que em outros ambientes dos hospitais não foram elucidadas, como 

exposição ao calor e a agentes químicos. 

Não houve diferenças significativas quanto à presença das cargas de trabalho, 

nem no modo como interferem na QVT dos enfermeiros, tendo em vista o trabalho em 

diferentes turnos.   

Entretanto, em meio a tantas cargas que provocam desgaste, sofrimento, 

insatisfação no trabalho, interferindo, sobremaneira, na QVT, os enfermeiros 

manifestaram situações de positividade que agregam qualidade de vida ao seu 

trabalho. O cultivo de bons relacionamentos com a equipe, a prática do diálogo, sempre 

que possível, são estratégias utilizadas pelos enfermeiros para produzir sua saúde e 

garantir QVT.  



 

 

Tais medidas empregadas pelos enfermeiros são de grande valia no cotidiano 

do seu fazer. Entretanto, novas posturas e ações mais abarcantes precisam ser 

visualizadas em conjunto, deles com as chefias e administrações dos hospitais onde 

trabalham. 

A abertura de espaços à discussão faz-se necessário, nos ambientes de 

trabalho e também na academia, despertando a busca por soluções e transformações 

na QVT, de acordo com a realidade vivenciada pelos enfermeiros. Trabalhadores, 

instituições, docentes e discentes da enfermagem necessitam refletir sobre o real 

significado da qualidade de vida no trabalho e o que esta representa no contexto de 

uma instituição, para que soluções abrangentes e efetivas sejam levantadas e 

colocadas em prática.  

A realização de novos estudos direcionados à compreensão dos trabalhadores 

da enfermagem e das chefias sobre QVT poderá auxiliar na busca por estratégias que 

possam melhorar a QVT dos enfermeiros atuantes em hospitais. 
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APÊNDICE 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

 
INSTRUMENTO QUALITATIVO DE PESQUISA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: _______________________________________________ 

2. QUESTÕES: 

A) O que significa para você Qualidade de Vida no Trabalho? 

B) Quais os fatores que interferem diretamente na Qualidade de Vida no Trabalho? 

C) Quais os fatores que interferem indiretamente na Qualidade de Vida no Trabalho? 

D) Em sua opinião, qual a importância que o Trabalho tem na sua Qualidade de Vida? 

E) Como você percebe a questão da remuneração salarial na Qualidade de Vida no 

Trabalho? 

F) Como você percebe as cargas físicas (condições de trabalho: ambiente, 

equipamentos,materiais disponibilizados) na Qualidade de Vida no Trabalho? 

G) Como você percebe as cargas psíquicas e emocionais (condições de trabalho: 

relações afetivas na equipe, segurança de emprego, autonomia, relacionamento 

institucional) na Qualidade de Vida no Trabalho? 

H) A espiritualidade interfere na Qualidade de Vida no Trabalho? Como você percebe 

essa questão? 

I) Como você percebe as adequações e constantes mudanças no Mundo do Trabalho? 
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