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RESUMO 

Macedo APFO. Morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem na Unidade 
de Terapia Intensiva [Dissertação de Mestrado]. Guarulhos (SP): Universidade 
Guarulhos, 2013. 

Este estudo, descritivo, exploratório, de campo, com abordagem quantitativa, teve 
por objetivos analisar a morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e identificar o tratamento utilizado pelos 
trabalhadores de enfermagem frente à morbidade referida. Os dados foram 
coletados com 43 trabalhadores de enfermagem, entre eles 24 (55,81%) técnicos de 
enfermagem, 11 (25,58%) enfermeiros e 8 (18,60%) auxiliares de enfermagem, por 
meio de questionário. A coleta foi realizada após a autorização do Hospital Municipal 
Dr. José de Carvalho Florence e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
mesma instituição (Parecer nº023/12). Pelos resultados obtidos verifica-se que 29 
(67,44%) trabalhadores de enfermagem são do sexo feminino, 17 (39,53%) com 
idade de 24 a 30 anos seguido de 13 (30,23%) com idade de 30 a 35, 44,18% são 
solteiros, 41,86% casados e amasiados e 53,09% têm filhos. A maioria possui nível 
superior completo (N= 23; 53,49%), declara renda superior a R$ 2000,00 (N=23; 
53,49%) e o número de dependentes variou de 1 a 4 (N=31; 72,09%). O tempo de 
atuação dos trabalhadores de enfermagem na instituição variou de 5 meses a 12 
anos com média de 3,50 anos (dp ± 2,74 anos) e o tempo de serviço na UTI variou 
de 1 mês a 22 anos, média de 3,26 anos (dp ± 3,71 anos). 39 (90,69%) trabalham 
em escalas de 12x36 horas em turnos diurnos e noturnos, cumprindo jornada de 36 
horas semanais; 37,21% dos trabalhadores declararam possuir outro emprego, 
exercendo a mesma função da instituição pesquisada, cumprindo carga horária 
entre 20 a 36 horas semanais. Quanto a morbidade referida, 26 (60,47%) 
trabalhadores de enfermagem consideram seu estado de saúde bom e 5 (11,63%) 
ótimo; 72,09% referiram  queixas de saúde, sendo as mais frequentes as doenças 
do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (N=18; 32,73%), os sintomas, sinais e 
achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra 
parte (N=9; 16,36%), os transtornos mentais e comportamentais e doenças do 
aparelho respiratório com igual percentual (N=7; 12,73%), as doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas (N=5; 9,09%) e as doenças do aparelho respiratório (N= 
4; 7,28%). O tempo em que apresentam a morbidade variou de 2 a 144 meses, com 
a média de 28 meses (dp ± 29,69 meses). As cargas de trabalho mais presentes no 
processo de desgaste do trabalhador da UTI foram as fisiológicas.  O tratamento 
medicamentoso exclusivo foi utilizado pela maioria dos trabalhadores de 
enfermagem (N=16; 51,61%), seguido de tratamento não medicamentoso (N=11; 
35,48%) e tratamento medicamentoso associado a outras formas (N=4; 45,16%) 
como a prática de atividades físicas, dieta e fisioterapia. As medicações utilizadas 
foram os analgésicos (N=10; 29,43%), os anti-inflamatórios (N=4; 11,76%) e os anti-
hipertensivos (N=3; 8,83%), no tratamento de dores na coluna, cefaleia e 
hipertensão essencial primária; 11 (55,00%) trabalhadores referiram fazer uso de 
medicação por conta própria. 

Palavras-chave: Trabalhadores de enfermagem. Morbidade referida. Saúde do 
trabalhador. 



 

ABSTRACT 

 

Macedo APFO. Morbidity by nursing staff in the intensive care unit [Master Degree 
Dissertation]. Guarulhos (SP): University Guarulhos; 2013. 

 

This descriptive, exploratory field study with quantitative approach had as an 
objective to analyze the morbidity mentioned by the nursing workers in the Intensive 
Care Unit and identifies the treatment used by the nursing workers about the 
mentioned morbidity. The data were gathered through 43 nursing workers by means 
of a questionnaire after authorization from the Hospital Municipal Dr.José de 
Carvalho Florence and approval of the Ethics Committee in Research of the 
institution (Opinion nº 023/12); among those workers, there were 24 (55,81%) 
nursing technicians, 11 (25,58%) nurses and 8 (1,60%) nursing assistants. From the 
results obtained it appears that 29 (67,44%) nursing staff are female, 40 (93,02%) 
aged 24 to 39 years, 19 (44,18%) were single, 23 (53,09%) with children. Most of the 
workers have a university degree (N=23, 53,49%), with income greater than $ 
2,000.00, the number of dependents ranged from 1-4 (N=31, 72,09%).The operating 
time of the nursing staff in the institution ranged from 5 months to 12 years with an 
average  of 3,50 years (sd ± 2,74 years), the length of service in the care unit ranged 
from 1 month to 22 years with an average of 3,26 years (sd ± 3,71 years ).The 
majority (n=39, 90,69%) work in scales 12x36 hour shifts day and night, working 36 
hours per week. 37,21% of workers reported having another job, performing the 
same tasks the researched institution, fulfilling workload that ranged from 20 to 36 
hours per week. The data relating to morbidity reveal that the majority of nursing staff 
(N=2, 60,47%) consider their health good. 72,09% reported health complaints, with 
the total of 55 complaints. As for morbidity, 26 (60,47%) nursing staff consider their 
state of good health and 5 (11,63%) great; 72,09% reported health complaints, the 
most frequent diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (N = 18, 
32.73%), symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not 
elsewhere classified part (N=9,16,36%), mental and behavioral disorders and 
respiratory diseases with equal percentage (N=7,12,73%), endocrine, nutritional and 
metabolic diseases (N=5, 9,09%) and respiratory diseases (N= 4, 7,28%). Weather in 
presenting morbidity ranged from 2 to 144 months, with a mean of 28 months (SD ± 
29.69 months). Workloads more present in the wear process of ICU workers were 
physiological.The exclusive drug-based treatment was used by most of the nursing 
workers, followed by non-drug-based treatment 16 (51,61%) and only 4 (12,91%) 
and drug-based treatment associated to other forms of treatment such as physical 
activity, diet and specific therapy. The most commonly used drugs have been 
analgesics (N=10; 29,43%), anti-inflammatory drugs (N=4, 11,76%) and 
antihypertensive (N=3; 8,83%). In the treatment of pain in the spine, headache, 
primary essential hypertension, 11 (55%) workers stated that they take medicine 
without prescription. 

 

Keywords: Nursing workers. Morbidity. Health worker. 



RESUMEN 

Macedo APFO. Morbilidad por El personal de enfermería em La unidade de 
cuidados intensivos.[Disertación de Maestría]. Guarulhos (SP): Universidad 
Guarulhos; 2013. 

 

Este estudio de campo, descriptivo y exploratorio, com abordaje cuantitativo, tuvo 
como objetivo analizar la morbilidad por el personal de enfermeira em la Unidad de 
Cuidados Intensivos ( UCI) e identificar el tratamiento utilizado por la enfermeira 
morbilidad recepción Personal. Se recogieron datos de 43 trabajadores de 
enfermeíra, entre ellas 24 (55,8%) técnicos de enfermería, 11 (25,58%) enfermeras y 
8 (18,60%) auxiliares de enfermería, a través de um cuestionario. La recolección de 
datos se llevó a cabo después de la aprobación del Hospital Municipal Dr. José de 
Carvalho Florencia y la aprobación del Comité de Ética em Investigación de 
lainstitución (Dictamen N º023 /12 ). De los resultados obtenidos se desprende que 
29 (67,44%) delpersonal de enfermeira son mujeres, 17 (39,53%) com edades 
comprendidas predominantemente de 24 a 30 seguido de 13 (30.23%) de 30 años a 
35,44. 18% solteros, 41,86% casados y convivientes y el 53,09% tiene hijos. La 
mayoría tienen títulos universitarios (N=23, 53,49 %), declara ingresos Superior 
$2,000.00 (N=23, 53.49%) y el número de dependientes iban 1-4 (N=31, 72,09%). El 
tiempo de servicio del personal de enfermeira em la institución varió de 5 meses a 
12 años con una media de 3,50 años ( SD ± 2,74 años ) y la UCI duración del 
servicio osciló entre 1 mes y 22 años , con una media de 3,26 años (sd ± 3,71 años). 
39 (90,69%) trabajan en escalas horas 12x36 cambia día y noche, cumpliendo 
jornada de 36 horas semanales, 37,21 % de los trabajadores reportaron tener outro 
trabajo, que realiza la misma función que la institución de investigación, sirviendo a 
la carga de trabajo entre el 20 de 36 horas por semana . Em cuanto a la morbilidad, 
26 (60,47%), los trabajadores de enfermeira consideran bueno su estado de salud y 
5 (11,63%) great; 72,09% reportó problemas de salud. Siendo las enfermedades 
más frecuentes del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (N=18, 32,73%), 
los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no classificados 
enotra parte (N=9, 16,36%), los transtornos mentales y del comportamiento y de las 
vías respiratórias con igual porcentaje (N=7, 12.73%), la enfermidades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas (N=5, 9,09%) y las enfermidades respiratorias (N=4, 
7,28%). El tempo em la presentación de la morbilidad varió entre 2 y 144 meses, con 
una media de 28 meses (ds ± 29,69 meses). Las cargas de trabajo más presentes 
en el proceso de meteorización trabajador a la UCI fueron fisiológica. El tratamiento 
farmacológico se utiliza exclusivamente por la mayoría del personal de enfermería 
(N=16, 51,61%), seguido por el tratamiento no farmacológico (N=11, 35,48%) y 
tratamiento farmacológico com otras formas (N=; 45,16%) como la actividad física, la 
dieta y la terapia física. Los medicamentos utilizados fueron: analgésicos (N=10; 
29,43%), fármacos anti - inflamatorios (N=4, 11,76%) y antihipertensivos (N=3; 
8,83%) em el tratamiento de dolor espinal , dolor de cabeza , hipertensión esencial y 
primaria, 11(55,00%) trabajadores informaron toma medicación por su cuenta. 

 

 

Palabras - clave : enfermeira Trabajadores. La morbilidad. Trabajador de lasalud. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

Grande parte da vida do ser humano é ocupada pelo trabalho, podendo 

produzir efeitos positivos ou negativos interferindo diretamente na qualidade de vida 

e nas condições de saúde. 

Como efeitos positivos, o trabalho se mostra gratificante para o homem 

quando desenvolvido em ambiente saudável e seguro. Atende também suas 

necessidades biológicas básicas humanas; entretanto, existem outras funções como 

propiciar aplauso social; aliviar a tensão emocional, funcionando como válvula de 

escape; estimular a imaginação e ativar a criatividade; pois afeta a atividade mental 

e estimula a inteligência, condiciona o progresso e o bem estar humano, visto que 

cada trabalhador é considerado parte do processo de melhoria de sua comunidade1. 

Para o homem, o significado de trabalho representa uma situação especial, 

que lhe traz satisfação ou não, e que, como atividade humana, tem três significados: 

material, psicológico e social. Quanto à satisfação material, deve proporcionar o 

atendimento das necessidades biológicas primordiais como alimentação, vestuário, 

habitação, saúde e recreação. No que se refere à satisfação psíquica, ele se 

fundamenta na promoção das necessidades de afeto, realização, novas 

experiências, otimismo e segurança. Na satisfação social, o trabalho confere posição 

entre os membros do grupo importante para a convivência social2. 

Porém, os efeitos negativos estão presentes nos modelos de organização do 

trabalho que tem como objetivo garantir e manter o sistema econômico, acumulando 

capital. Com isso, há exploração de mão de obra daqueles que necessitam vender 

sua força de trabalho para sua sobrevivência, deixando claro que o trabalhador não 

sai imune, enfrentando os riscos presentes no ambiente laboral, na tentativa de não 

adoecer3. 

Até os anos 80, não existia a preocupação das organizações governamentais 

do trabalho com a saúde do trabalhador. Após essa época, ela passou a ser tida 

como problema da saúde pública, e as organizações governamentais passaram a 

reivindicar que as questões relacionadas ao trabalho fizessem parte do direito 

universal à saúde, apontando para uma mudança do perfil de morbidade dos 

trabalhadores. 

As políticas públicas, no que se referem à saúde e segurança no trabalho, 

constituem ações implementadas que visam garantir que o trabalho seja realizado 
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de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida, realização pessoal dos 

trabalhadores, sem prejuízo a sua saúde4. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 no Cap. I, artigo 6o, faz referência 

às questões de saúde e segurança dos trabalhadores, definindo o trabalho como 

direito social de todos, porém, é dever do Estado garantir esse direito5. 

Vale ressaltar que a legislação vem alcançando um conjunto de preceitos que 

ultrapassam a mera preocupação com a prevenção e o tratamento dos acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais, na tentativa de dar subsídios para que os 

trabalhadores tenham ambientes de trabalho que comprometam menos sua saúde6. 

A Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial de Saúde 

estabeleceram um período compreendido entre os anos 2006 e 2015 como a 

“Década de Recursos Humanos”, “com o objetivo de enfatizar a importância no 

processo de atenção, promoção e cuidado à saúde ao considerar que os 

trabalhadores são a base social e técnica dos sistemas de saúde e os protagonistas 

de desenvolvimento e melhoria desse sistema” 7. 

A escassez e a evasão dos trabalhadores de saúde, especialmente de 

enfermagem, têm como uma das principais razões as condições inadequadas do 

trabalho, como as exigências, a organização, a execução, remuneração e o 

ambiente de trabalho8. 

As condições de trabalho dos profissionais de enfermagem, especialmente 

nas instituições hospitalares, têm repercutido em agravos à saúde, geralmente 

proveniente do ambiente, devido à presença de cargas, à organização, às atividades 

insalubres e de difícil execução; além dos riscos à saúde mental, pelo elevado nível 

de tensão a que estão expostos9. 

O trabalho de enfermagem possui uma sobrecarga emocional, advindo do 

cuidado direto de pessoas doentes ou lesadas, associada às longas jornadas, à 

baixa remuneração, a frequente jornada dupla e/ou tripla, ao desenvolvimento de 

tarefas desagradáveis, intensificando ainda mais a exposição aos riscos de 

acidentes de trabalho, adoecimento e morte dos trabalhadores da enfermagem 

brasileira10. 

As condições de trabalho oferecidas pelas instituições hospitalares, as 

peculiaridades das tarefas da enfermagem, as dificuldades do setor de saúde, a 

carência de recursos humanos e materiais e a constante preocupação com o 

processo de atualização para acompanhar os avanços técnicos científicos são 
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fatores que contextualizam e penalizam a situação de trabalho do pessoal de 

enfermagem11.  

Essas condições expõem os trabalhadores de enfermagem a diversas cargas, 

geradoras de processos de desgaste, dos quais podem ocorrer incapacidades para 

o trabalho12. 

“Cargas de trabalho são definidas como elementos do processo de trabalho 

que interatuam dinamicamente entre si e com o corpo do trabalhador, gerando 

processos de adaptação que se traduzem em desgastes. Desgaste, por sua vez, é a 

perda da capacidade potencial e/ou efetiva corporal e psíquica do trabalhador em 

adaptar-se às condições adversas encontradas no ambiente de trabalho”12. 

“Todo processo de trabalho causa desgaste e as doenças relacionadas ao 

trabalho se iniciam por um processo de desgaste, aparecendo sinais e sintomas, 

como por exemplo, reações alérgicas, dores nas costas, fadiga, ansiedade, entre 

outros. A importância de se conhecer as cargas de trabalho está na disponibilidade 

de controlá-las, de modo a reduzir seus efeitos” 13. 

As cargas são classificadas em físicas (como por exemplo, umidade, 

iluminação); químicas (como pó, fumaça, vapores, líquidos, diversos tipos de 

medicamentos); biológicas (representadas pelos inúmeros micro-organismos); 

mecânicas (derivadas de equipamentos que não são instalados corretamente ou que 

não recebem manutenção adequada, proporcionando acidentes como lesões, 

fraturas, luxações); fisiológicas (como o esforço físico, posição incômoda, mudanças 

de turnos); e psíquicas (tensão prolongada, supervisão com pressão, monotonia, 

trabalho em ritmo acelerado, atenção permanente)12. 

São consideradas de materialidade externa as cargas físicas, biológicas, 

mecânicas e químicas, podendo ser identificadas independentemente do corpo do 

trabalhador, detectadas e até medidas sem envolvê-los; as fisiológicas e psíquicas 

são de materialidade interna, cujas características são identificadas por meio do 

corpo do trabalhador; a exposição dos trabalhadores de enfermagem a essas cargas 

de trabalho determina os processos de desgastes particulares14.  

Essas cargas de trabalho têm um papel importante sobre a saúde e a 

satisfação no trabalho, tendo em vista que a percepção de bem estar ou a condição 

de adoecimento geralmente estão associadas às variações dessas cargas, 

resultantes de modificações das condições físicas e da organização do trabalho. 
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O ambiente tecnológico exerce forte influência no processo de cuidar da 

enfermagem, e apesar da cultura do cuidado com o ser humano se centrar em 

técnicas específicas, o cerne do trabalho da enfermagem é o cuidado com o ser 

humano em toda sua complexidade, determinantes culturais, ambientais, familiares 

e emocionais, potencializando as cargas de trabalho15. 

Nas instituições hospitalares o trabalho de enfermagem representa um papel 

fundamental em qualquer unidade. Em se tratando de pacientes em estado crítico 

em unidades de terapia intensiva (UTI), essa assistência é considerada complexa e 

especial. 

A UTI é um setor específico dentro da unidade hospitalar, com infraestrutura 

especializada, destinada a prestar atendimento aos pacientes graves ou de risco 

que dispõe da assistência médica e de enfermagem ininterruptas, com 

equipamentos específicos, recursos humanos especializados e que tenham acesso 

às tecnologias diagnósticas e terapêuticas sofisticadas16. 

Os serviços de terapia intensiva são realizados em áreas hospitalares 

específicas, destinada a pacientes em estado crítico, com necessidade de cuidados 

complexos e restritos17. 

No Brasil as primeiras UTIs surgiram em 1970, devido e necessidade de 

atendimento especializado e de alta complexidade, com equipamentos cada vez 

mais sofisticados para se manter e prolongar a vida do paciente18. 

De acordo com o Ministério da Saúde19, a UTI é um local de grande 

tecnologia e especialização, identificado como espaço laboral destinado aos 

profissionais da saúde, enfermagem e médicos, com profundo conhecimento 

técnico-científico, habilidades e destrezas para a prestação de cuidados e a 

realização de procedimentos. Nesse sentido, subentende-se que, os profissionais 

que atuam nessas unidades, necessitam de muito preparo, pois podem se defrontar 

com situações cujas decisões definem o limite entre a vida ou a morte das 

pessoas16. 

O ambiente desta unidade é considerado insalubre e complexo, devido às 

dificuldades relacionadas à assistência aos pacientes e às exigentes solicitações de 

familiares, médicos e da instituição; expondo assim, cada vez mais, o trabalhador de 

enfermagem20. 

É considerado também um ambiente instável e de constantes tensões, 

gerador de sofrimento para o trabalhador, onde muitas vezes as emergências se 
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transformam em rotinas, agitando os plantões e redobrando a atenção e o cuidado, 

propiciando aos trabalhadores de enfermagem uma vivência de extrema angústia21. 

Frente à complexidade desta unidade, da constante expectativa de situações 

de emergência, das mudanças súbitas do estado de saúde dos pacientes, da 

convivência do profissional de enfermagem com situações de riscos, da constante 

presença de sofrimento e morte, da ansiedade dos profissionais frente aos cuidados 

aos clientes, das rotinas rígidas e inflexíveis, da indispensável necessidade de 

agilidade no atendimento e do trabalho em equipe, o ambiente é reconhecido como 

um dos mais traumatizantes e agressivos, tanto pela ótica dos usuários, como pelos 

prestadores de serviço22
. 

Além disso, essas peculiaridades existentes no serviço resultam em um clima 

de trabalho exaustivo e tenso, provocando desmotivação, conflito entre os membros 

da equipe e estresse ao trabalhador20. 

O ambiente da UTI é caracterizado por trabalho que envolve forte carga 

emocional, na qual a vida e a morte se misturam, compondo um cenário desgastante 

e muitas vezes, frustrantes, podendo gerar várias consequências e comprometer a 

saúde dos profissionais de enfermagem23.  

Observou-se por meio de um estudo realizado na UTI do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que as atividades 

desenvolvidas pelos trabalhadores de enfermagem exigem um alto grau de 

responsabilidade e qualificação, com desgaste emocional intenso24. 

Considerando os ambientes críticos, como os da UTI, o estresse tem 

constituído fator de risco à qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem e, 

embora seja o local ideal para o atendimento a pacientes agudos graves 

recuperáveis, parece oferecer um dos ambientes mais agressivos, tensos e 

traumatizantes do hospital24. 

O estresse ocupacional é um estado em que ocorre um desgaste anormal do 

organismo humano e diminuição da capacidade de trabalho devido à dificuldade do 

indivíduo de adaptar-se às exigências de natureza psíquicas existentes no ambiente 

de trabalho25. 

Observou-se nas enfermeiras da UTI do Hospital das Clínicas da 

Universidade de Campinas (UNICAMP) que o perfil emocional dessa classe 

trabalhadora, sofre alterações durante o plantão, o que pode ser creditado ao 

desgaste e ao estresse próprio da atividade de prestar assistência ao paciente 
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exigindo um alto nível de habilidade e necessidade de respostas imediatas nas 

emergências26. 

As situações que causam ansiedade no trabalhador geram estresse e 

desgastes físicos com manifestações desagradáveis, que devido a sua gravidade, 

provocam outras doenças e acidentes de trabalho. 

Avaliando alguns aspectos epidemiológicos dos acidentes de trabalho 

ocorridos com trabalhadores de enfermagem de um hospital, a UTI foi identificada 

como o quinto setor onde acontecem mais acidentes de trabalho, apontando o ritmo 

de trabalho intenso como fator contribuinte para a ocorrência desses acidentes27. 

Outro problema apontado pelos trabalhadores de enfermagem é a 

agressividade física e/ou verbal dos pacientes, parentes e visitantes da UTI, 

geradores de ambiente estressante, observado em um estudo realizado na UTI dos 

hospitais da Inglaterra e no País de Gales28. 

As queixas mais referidas pelos trabalhadores de enfermagem em um 

inquérito realizado nas UTIs de dois hospitais do interior do Rio Grande do Sul foram 

de ordem emocional com sintomas como angústia, ansiedade, cansaço mental, 

irritabilidade, desânimo, depressão, entre outros. Em segundo lugar, aparecem as 

alterações de coluna vertebral, como a dor lombar e a diminuição da força 

muscular29. 

A prevalência das doenças osteomusculares nos trabalhadores de 

enfermagem da UTI é comum, devido à manipulação de pesos excessivos e às 

posições inadequadas por parte dos trabalhadores, apresentando dores e outros 

sinais e sintomas desses distúrbios, além do diagnóstico de doenças como tendinite, 

bursite, síndrome do túnel do carpo, hérnia de disco, lombalgias30. 

A ocorrência das afecções musculoesqueléticas vem aumentando em 

trabalhadores de vários setores da economia, nacional ou internacional, 

representando um sério problema de saúde com repercussões para o trabalhador e 

sua família, assim como a sociedade19. 

A Organização Mundial da Saúde19 (OMS) aponta os distúrbios 

musculoesqueléticos ou reumáticos como uma das maiores causas de morbidade no 

mundo, influenciando diretamente a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores 

e impondo um enorme custo ao sistema de saúde, 80% da população mundial 

apresentam queixas relacionadas a este problema em algum período da vida. 
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Em um estudo realizado na UTI de um hospital público do município de São 

Paulo20 foi identificado que todos os trabalhadores de enfermagem entrevistados 

apresentaram algum sintoma musculoesquelético nos últimos doze meses, com 

maior acometimento das regiões superiores e inferiores das costas; as atividades 

identificadas pelos trabalhadores que contribuíram para o surgimento destes 

sintomas foram manipulação excessiva de peso durante os banhos, curativos, 

mudanças de decúbito e encaminhamento para realização de exames fora da 

unidade; número insuficiente de colaboradores durante o plantão; materiais e 

equipamentos insuficientes ou inadequados. 

Observa-se que em outras unidades que prestam cuidados aos pacientes 

críticos, como o pronto socorro e centro cirúrgico, a maioria dos trabalhadores de 

enfermagem apresenta algum sintoma osteomuscular, principalmente na região 

inferior das costas31. 

Um estudo realizado na Santa Casa de Anápolis observou grande proporção 

de distúrbios osteomusculares em enfermeiras da UTI, afetando principalmente a 

região do pescoço32. 

Outro problema de saúde apresentado pelos trabalhadores de enfermagem 

das UTIs são as doenças respiratórias, devido à aspiração e manipulação de 

elementos químicos e biológicos presentes no ambiente laboral33. 

As substâncias químicas são introduzidas no trabalho da enfermagem, em 

seus diferentes estados como gases, vapores e líquidos para uso em esterilização, 

desinfecção de materiais, anestesias e tratamentos medicamentosos dos pacientes. 

São inúmeros os gases e vapores que podem estar presente nos ambientes 

hospitalares e, quando inalados, desenvolvem efeitos irritantes principalmente nas 

vias respiratórias; o elemento químico quando no seu estado líquido também pode 

agir sobre a pele causando queimaduras ou inflamações34. 

A manipulação das substâncias químicas expõe o trabalhador, podendo levar 

à irritação das mucosas, dermatites, asma, bronquites e edema de pulmão, além de 

efeitos mutagênicos e carcinogênicos35. 

Diariamente os trabalhadores de enfermagem expõem-se à absorção de 

drogas por meio da pele e mucosas; durante a manipulação dos medicamentos 

pode ocorrer respingos acidentais na pele e nos olhos; inalação na administração de 

drogas em aerossol ou em spray; e durante a preparação dos medicamentos 

podendo ocorrer ingestão acidental direta ou indireta34. 
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O ambiente da UTI pode também apresentar outras ameaças à saúde do 

trabalhador de enfermagem, como ruídos e temperatura inadequados, inobservância 

do controle de gases e vapores, exposição diária a agentes biológicos, estrutura 

física inapropriada, que são significativos para o surgimento de acidentes e 

problemas de saúde34. 

A exposição a níveis elevados de ruído por um longo período pode causar 

danos ao sistema auditivo determinando comprometimentos físicos, mentais e até 

sociais ao trabalhador34. 

Os alarmes dos equipamentos utilizados na UTI causam irritação e dificuldade 

de comunicação entre os integrantes da equipe, podendo cooperar também para a 

ocorrência de erros humanos34. 

Em relação à temperatura adequada do ambiente na UTI, o Ministério da 

Saúde36, orienta que deve manter-se entre 24 a 26o C e a umidade do ar entre 50 a 

60%. É importante lembrar que os sintomas ocasionados pela temperatura 

inadequada do ambiente não atinge somente os profissionais, mas também os 

pacientes. O descontrole da temperatura pode levar a um desgaste energético 

exacerbado ao trabalhador, aumentando a sensação de cansaço físico após a 

realização das tarefas. 

Os profissionais de enfermagem que trabalham em ambientes considerados 

críticos, como a UTI, apresentam mais chances de sofrimento físico e psíquico. 

Tendo em vista a complexidade das ações ali realizadas, são várias as queixas e 

problemas de saúde, levando esses profissionais a se afastarem do seu trabalho, 

tornando o trabalho mais árduo37. 

A investigação da morbidade, referida por inquéritos junto à população, pode 

ser obtida por meio de entrevistas presenciais, por telefone, pela internet ou 

correio38. 

Os inquéritos de saúde de base populacional possibilitam maior aproximação 

dos problemas reais de saúde que ocorrem, independentemente de sua gravidade. 

Esse modelo de estudo permite identificar a percepção de seu estado de saúde ou a 

representação da doença feita pelos indivíduos, independentemente de critérios 

médicos de diagnóstico39. 

Além do mais, os sistemas tradicionais de informação em saúde sofrem 

limitações, como por exemplo, o desconhecimento das características daqueles que 

não procuraram os serviços de saúde40. 
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Por meios dos inquéritos é possível conhecer o perfil de saúde e a 

distribuição dos fatores de risco em uma população, com atualização periódica e 

comparações sequenciadas no tempo e entre áreas geográficas41. 

A morbidade referida é um inquérito de saúde, cujos estudos se iniciaram na 

década de 1920, nos países industrializados, e a partir da década de 1950 nos 

países em desenvolvimento42. 

Pode-se destacar também a percepção de agravos à saúde, as práticas 

usuais utilizadas pela população para a prevenção de doenças e restauração de 

saúde, a qualidade dos serviços de saúde utilizados ou a falta de possibilidade de 

acesso aos mesmos43. 

Segundo Lebrão44·, “avaliar morbidade junto à população, significa tentar 

descobrir o componente submerso do processo saúde/doença - a morbidade 

percebida ou sentida ou ainda reprimida, sem acessos aos serviços, possibilitar a 

análise da determinação social desse processo, e por fim, subsidiar o planejamento 

de cuidados à saúde”. 

Vale ressaltar ainda a importância de conhecer o processo de trabalho e suas 

condições, do ponto de vista de quem trabalha, podendo ser utilizadas como 

ferramenta adequada para possíveis intervenções45. 

De acordo com um estudo46, um dos primeiros a retratar a morbidade referida 

na enfermagem observou-se as queixas crônicas, as apresentadas nos últimos 12 

meses e as queixas relacionadas ao trabalho; as relacionadas ao trabalho foram 

predominantementes. 

Conhecer os problemas de saúde apresentados pelos trabalhadores de 

enfermagem possibilita o conhecimento do processo saúde-doença e suas causas, 

que podem estar diretamente relacionado às atividades desenvolvidas na UTI. E por 

ter tido oportunidade de atuar com enfermeira assistencial nesta unidade durante 

anos, foi possível conviver com frequentes queixas de saúde e um índice elevado de 

absenteísmo por problemas de saúde relacionados ao trabalho. 

Desta forma pretende-se com o atual estudo conhecer os problemas de 

saúde relatados pelos trabalhadores de enfermagem e as formas de tratamento 

escolhidas pelos mesmos, o que possibilitará a implementação de ações preventivas 

para a melhoria da atenção à saúde, auxiliando no planejamento e organização de 

programas de controle. 
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2. OBJETIVOS 

 

Analisar a morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem na unidade 

de terapia intensiva. 

 

Identificar o tratamento utilizado pelos trabalhadores de enfermagem da 

morbidade referida.  
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3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de campo, com abordagem 

quantitativa. 

 

3.2 Local da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital 

Municipal Dr. José de Carvalho Florence, localizado em São José dos Campos – 

SP. É um hospital público de grande porte, que conta com 1795 trabalhadores 

distribuídos em diversos setores do hospital e com vínculos empregatícios 

diferentes, sendo 1525 (85%) vinculados à Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e 270 (15%) Servidores Públicos da 

Prefeitura da cidade de São José dos Campos. 

Foi inaugurado em 1978 e conta com uma área de 14mil m2. Atualmente é a 

maior unidade hospitalar de atendimento 24h, para urgência e emergência do 

município; sua estrutura conta com 307 leitos. As áreas de atuação totalizam 

27especialidades ambulatoriais, além de banco de sangue, departamentos 

específicos para diagnósticos, exames por imagens e o setor de pronto-socorro. É 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos e gerenciado 

pela SPDM desde 2006.  

A instituição atende mensalmente cerca de 6.000 consultas, realiza 44.000 

exames e mais de 1.500 internações. Entre outras características, é reconhecido 

como Hospital Amigo da Criança e recebeu o Prêmio COREN-SP de “Gestão com 

Qualidade Dimensão Hospitalar Edição 2011/2012”. 

A Unidade de Terapia Intensiva desta instituição hospitalar localiza-se na 

parte central do hospital, possuindo uma área física para atender 13 leitos, a taxa de 

ocupação gira em torno de 95% a 100%, atendendo pacientes clínicos e cirúrgicos. 
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3.3 População 

 

Participaram deste estudo 43 trabalhadores de enfermagem dos 60 que 

compõe a equipe de enfermagem da UTI, entre eles 11 enfermeiros, 24 técnicos de 

enfermagem e 8 auxiliares de enfermagem. 

Os 43 trabalhadores participantes do estudo atenderam os seguintes critérios 

de inclusão: 

 - estar exercendo o seu trabalho no período da coleta de dados; 

- concordar em participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A). 

Foram excluídos da pesquisa 17 trabalhadores de enfermagem que estavam 

afastados do trabalho por licença médica (4), licença maternidade (1), férias (7) e os 

que se recusaram a participar do estudo (5). 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora, durante o período de 

agosto a setembro de 2012. 

 

3.4.1 Procedimentos de coleta dos dados 

Foi solicitada (APÊNDICE B) e concedida autorização da instituição para a 

coleta de dados. 

A pesquisadora agendou pessoalmente, com os enfermeiros responsáveis 

pelos plantões de cada turno (manhã, tarde e noite) um horário pertinente, de acordo 

com a dinâmica da UTI. Neste momento, os trabalhadores de enfermagem foram 

convidados a participar da pesquisa, recebendo todas as informações, como os 

objetivos, a não obrigatoriedade da participação, a garantia do sigilo e 

confidencialidade dos dados e demais aspectos constantes do TCLE. 

Os trabalhadores de enfermagem que concordaram em participar da pesquisa 

assinaram o TCLE. 
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3.4.2 Instrumento da coleta de dados 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário (APÊNDICE C) com 

perguntas abertas e fechadas, dividido em três partes: 

Parte 1- Dados sociodemográficos: constam informações sobre idade, sexo, 

estado civil, número de filhos, escolaridade, categoria profissional, renda mensal e o 

número de pessoas que compartilham dessa renda; 

Parte 2- Dados profissionais: tempo de serviço, turno de trabalho, carga 

horária semanal, se possui outra atividade profissional, qual a atividade e turno de 

trabalho, férias, relacionamento com os colegas de trabalho. 

Parte 3 - Dados relacionados à morbidade referida: constam informações 

sobre o atual estado de saúde, a queixa de saúde, quanto tempo, a relação dessa 

queixa com o trabalho que desenvolve na UTI, se segue algum tratamento e quem o 

indicou, uso e prescrição de medicamento. 

 

3.4.3 Procedimentos éticos 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Municipal Dr. José de Carvalho Florence para análise e parecer, tendo sido 

aprovado conforme o Parecer No 023/12 (ANEXO A). Os sujeitos da pesquisa 

assinaram o TCLE, em duas vias, que foi elaborado segundo os preceitos da 

Resolução 196/96, com linguagem clara e acessível, incluindo as informações sobre 

os objetivos do estudo, a garantia do anonimato, o sigilo e confidencialidade dos 

dados, a descrição do risco mínimo para os participantes, os benefícios esperados, 

a liberdade de participar ou não, bem como a possibilidade de recusar-se a 

participar a qualquer momento sem que ocorra nenhum prejuízo; informa ainda do 

não pagamento pela participação e a concordância da divulgação dos resultados da 

pesquisa em eventos e em revistas científicas. 
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3.5 Apresentação e análise dos dados 

 

Os resultados obtidos foram inseridos em planilha do programa de 

computador da Microsoft Office Excel 2007, apresentados na forma de tabelas e 

figuras, com frequências absoluta e relativa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados estão apresentados, na seguinte ordem: 

 

4.1-Características sociodemográficas dos trabalhadores de enfermagem. 

4.2-Dados profissionais dos trabalhadores de enfermagem. 

4.3- Morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem. 
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4.1 – Características sociodemográficas dos trabalhadores de enfermagem. 

 

TABELA 1-Distribuição dos trabalhadores de enfermagem da UTI segundo as 
variáveis sociodemográficas. São José dos Campos, 2012. 
 
 
VARIÁVEIS Enfermeiros 

  N          % 
   Téc. Enf. 
   N           % 

    Aux. Enf. 
   N           % 

      Total  
  N           %                       

 
Idade/anos 

    

   Mínima/ Máxima           
         Média 

      24/39 

30,72(dp±4,34) 
       24/48 

29,87(dp±7,76) 
       25/39 

31,25(dp±5,15) 
       24/48  
30,34(dp±6,52) 

24I—30   5          11,63    8           18,60        4          9,30   17         39,53 
30I—35   4            9,30    7           16,28     2          4,65   13         30,23 
35I—40   2            4,65    6           13,95     2          4,65   10         23,26 
40I—45   0            0,00    1            2,33     0          0,00    1           2,33 
45I—50    0            0,00    2            4,65     0          0,00    2           4,65 
   Total  11         25,58   24          55,81     8        18,60    4        100,00 

     
Sexo     

   Feminino  8          18,60   17          39,53     4           9,30   29         67,44 

   Masculino  3           6,98    7           16,28     4           9,30   14         32,56 

   Total 11        25,58  24           55,81     8          18,60   43        100,00 
     
Etnia     
  Branco  9          20,92  19           44,18     7         16,27   35         81,39 
  Negro  1           2,33   4             9,30     0          0,00    5          11,63 
  Amarelo  0           0,00   1             2,33     0          0,00    1           2,33 
  Mestiço  1           2,33   0             0,00     1          2,33    2           4,65 
 Total 11         25,58  24           55,81     8        18,60   43        100,00 

     
Estado civil     

  Solteiro  6         13,95  9            20,92     4          9,30   19         44,18 
  Casado/Amasiado  2          4,65 13           30,23     3          6,98   18         41,86 
  Divorciado/Separado  3          6,98  2             4,65     1          2,33    6          13,95 
  Total 11        25,58 24           55,81     8        18,60   43        100,00 
     
Escolaridade     

  Ens. Médio Completo  0         0,00 10           23,26     3          6,98   13         30,24 
  Ens. Médio Incompleto  0         0,00  2            4,65     0          0,00    2            4,65 
  Superior Incompleto  0         0,00  2            4,65     0          0,00    2            4,65 
  Superior Completo  7        16,27 10          23,26     5         11,63   22         51,16 
  Pós Graduação  4         9,30  0            0,00      0          0,00    4            9,30 
  Total 11       25,58 24          55,81     8         18,60   43        100,00 

     
Renda Mensal (em R$)     
  500I—1000 0         0,00  1           2,33     0           0,00    1            2,33 
  1000I—2000 1         2,33 15         34,88     3           6,98   19         44,18 
  2000 ou mais 10       23,26  8          18,60     5          11,63   23          53,49 
  Total 11       25,58 24         55,81     8          18,60   43        100,00 
     
Nº de dependentes     

  1I—2 6         17,14  5          14,28    1             2,86    12         34,28 
  2I—4 3          8,57 11         31,43    5            14,28    19         54,28 
  4I—6 1          2,86  3           8,57    0             0,00     4          11,43 
  Total 10       28,57 19         54,28    6            17,14    35        100,00 
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De acordo com os dados apresentados na TABELA 1, a população estudada 

constitui-se de 24 (55,81%) técnicos de enfermagem, 11 (25,28%) enfermeiros e 8 

(18,60%) auxiliares de enfermagem. 

Os técnicos e os auxiliares de enfermagem são responsáveis pelo trabalho 

operacional, prestando assistência direta junto aos enfermos, cabendo ao 

enfermeiro, portanto, a responsabilidade pela chefia, coordenação e supervisão dos 

mesmos. 

A média de idade observada nesses trabalhadores foi de 30,34 anos 

(dp±6,52), com a idade mínima de 24 anos e a máxima de 48 anos; a faixa etária 

predominante foi 24 e 30 anos (N= 17; 39,53%) nas três categorias profissionais. 

Dados semelhantes foram encontrados em outros estudos1,47realizados com 

trabalhadores de enfermagem de UTIs, demonstrando uma classe trabalhadora 

constituída por adultos jovens, em plena capacidade produtiva. 

Em geral a capacidade do corpo de tolerar sobrecarga de trabalho tende a 

diminuir com o avanço da idade, sendo esperado que os processos degenerativos 

facilitem o aparecimento de doenças. No entanto a faixa etária mais atingida pelas 

doenças ocupacionais é jovem, em plena atividade laboral, reforçando o papel 

determinante para o surgimento de doenças48. 

Observa-se ainda na TABELA 1, que a maioria dos trabalhadores é do sexo 

feminino (N=29; 67,44%), situação condizente com a força de trabalho da 

enfermagem brasileira. 

A participação cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, compondo 

a população economicamente ativa e no emprego assalariado, é uma constante 

desde os anos 70 em todos os países ocidentais. No Brasil o crescimento da 

população feminina no mercado de trabalho é cada vez mais intenso, não mostrando 

nenhuma tendência de retrocesso49. 

Na opção pelo mundo do trabalho, as mulheres buscam por carreiras que se 

aproximam das características femininas, sendo elas o magistério e a 

enfermagem49. 

A singularidade do trabalho da enfermagem é marcante não somente por 

caracterizar-se como profissão essencialmente feminina, também pela 

especificidade das ações que se desenvolvem no dia-a-dia. 

Ressalta-se que na enfermagem, a predominância feminina é decorrente de 

fatores históricos. A divisão social do trabalho impôs à mulher as atividades de 
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cuidado aos doentes, crianças e idosos. Como o hospital era considerado espaço 

privilegiado para a profissionalização do trabalho doméstico, as mulheres foram 

assumindo esse campo, principalmente como profissionais de enfermagem. Assim, o 

trabalho doméstico foi incorporado ao trabalho em saúde. Mantiveram-se, para as 

mulheres, as características de subordinação e de mão de obra barata com caráter 

servil. Os reflexos estão nos salários mais baixos e na responsabilidade dobrada50. 

O desdobramento da jornada de trabalho feminino, que começam em casa, 

continua no trabalho e termina em casa novamente, em função das tarefas 

domésticas, que não proporcionam descanso semanal, férias remuneradas e que 

não elevam a autoestima das mulheres trabalhadoras; pode levar a fadiga crônica e 

exaustão física e mental51. 

Quanto à etnia, observou-se que a maioria dos trabalhadores é branca (N= 

35; 81,39%), seguida de negra (N= 5; 11,63%). 

Em relação ao estado civil, observa-se um equilíbrio entre solteiros (N= 19; 

44,18%), e casados e amasiados (N= 18; 41,86%), este resultado é semelhante aos 

encontrados em outros estudos20,52,53. 

Referente à escolaridade, a maioria dos trabalhadores de enfermagem tem 

nível superior completo (N= 22; 51,16%), sendo que 11 (25,28%) já exercem o cargo 

de enfermeiro e os demais, apesar da formação, continuam exercendo as funções 

de nível técnico. Verifica-se também que 4 (9,30%) profissionais possuem curso de 

especialização em Unidade de Terapia Intensiva. 

A UTI exige uma melhor qualificação do profissional de enfermagem, que 

deve estar melhor preparado para prestar os cuidados necessários e diferenciados 

aos pacientes críticos, atuar em situações inesperadas de forma objetiva e 

sincronizada na qual é inserido54. 

Frente às características específicas da UTI, o trabalho de equipe se torna 

crucial, fazendo-se necessários recursos humanos adequadamente preparados para 

o enfrentamento de intercorrências emergentes, necessitando para isso, 

conhecimento científico e competência clínica55. 

A maioria dos trabalhadores de enfermagem (N= 23; 53,09%) relata ter filhos, 

o que pode refletir no aumento da sobrecarga de trabalho para a mulher. 

Um estudo realizado com enfermeiras mães apontou o trabalho doméstico 

como sendo considerado um segundo emprego, uma das causas de cansaço e 

estresse, sobrecarregando a mulher no acúmulo de funções49. 
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Segundo Mininel56 estas profissionais, sofrem desgastes muito particulares, 

como a culpabilidade pela não atenção aos filhos em detrimento do trabalho, 

desencadeando sintomas psicossomáticos e comprometendo a qualidade de vida 

geral. 

O dilema entre a necessidade de trabalhar fora de casa e o desejo de cuidar 

do filho e da casa, segundo os moldes tradicionais, traz para as mulheres 

contradições e conflitos. Porém, é significante o aumento da participação feminina 

na renda mensal das famílias brasileiras, passando de 30,1% para 40,9%, e mais 

expressivo foi o aumento da contribuição das mulheres cônjuges que passou de 

39,1% para 65,8% no período de 1992 a 2009. Percebe-se que o aumento da 

proporção de domicílios chefiados por mulher guarda estreita relação com o 

aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Esses fatores 

provocaram algumas mudanças nas características dos domicílios brasileiros, 

alternado as relações tradicionais de gênero: mulher cuidadora e homem provedor57. 

Na TABELA 1, observa-se que a maioria dos trabalhadores de enfermagem 

(23; 53,49%) relata ter uma renda mensal superior a R$ 2.000,00 (3,21 salários 

mínimos - SM*). 

Vale ressaltar que existe uma insatisfação nacional por parte dos 

trabalhadores de enfermagem referente ao piso salarial, reforçando a procura por 

sindicatos, federações e apoios políticos para a formalização de um piso salarial 

nacional. 

Em 2009, foi criado o projeto de Lei 4924/09, que fixa o piso salarial do 

enfermeiro em R$ 4.650,00, do técnico de enfermagem em R$ 3.255,00 e do auxiliar 

de enfermagem em R$ 2.325,00. Este projeto está tramitando na Câmara dos 

Deputados; foi aprovado em 11/04/2012 na Câmara de Trabalho, de Administração 

e Serviço Público (CTASP) e na Comissão da Constituição e Justiça (CCJS) em 

24/10/2012; aguarda o parecer na Comissão de Finanças e Tributação (CFT). 

O número de dependentes variou entre 1 a 6, sendo mais frequente de 2 a 4 

(19; 44,18%); 8 (18,60%) trabalhadores de enfermagem não tem dependentes. 

___________________________ 

* SM - Salário mínimo vigente em agosto/setembro de 2012: R$622,00. 
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4.2 – Dados profissionais dos trabalhadores de enfermagem. 

 

TABELA 2- Distribuição dos trabalhadores de enfermagem da UTI segundo os 
dados profissionais. São José dos Campos, 2012. 
 
 
VARIÁVEIS Enfermeiros 

   N           % 
    Téc. Enf. 
   N            % 

   Aux. Enf. 
N            % 

    Total 
 N            %                       

     

Tempo de serviço Inst. (anos)     
  Mínima/Máxima      5 m/6     6 m/12      9m/8     5 m/12 
  Média 2,32(dp±1,72) 3,74(dp±3,17) 3,4(dp±2,50) 3,50(dp±2,74) 
  >1ano    4          9,30    2           4,65 2          4,65  8          18,60 
  1I—3    4          9,30    6         13,95 1          2,33 11         25,58 
  3I—6    2          4,65   10        23,25 3          6,98 15         34,88 
  6I—9    1          2,33    5         11,63 2          4,65  8          18,61 
  9I—I12    0          0,00    1           2,33 0          0,00  1            2,33 
  Total  11        25,58   24        55,81 8         18,60 43       100,00 

     
Tempo de serviço na UTI (anos)     
  Mínima/Máxima     1m/6     2m/22      6m/5      1m/22 
  Média 2,89(dp±2,21) 4,14(dp±4,66) 2,25(dp±1,54) 3,26(dp±3,71) 

  >1ano    3           6,98    4           9,30 2          4,65  9          20,93 
  1I—5    5         11,63   10        23,25 5         11,63 20         46,51 
  5I—10    3           6,98    7         16,28 1          2,33 11         25,58 
  10I—15    0           0,00    2          4,65 0          0,00  2           4,65 
  20I—25    0           0,00    1          2,33 0          0,00  1           2,33 
  Total   11        25,58   24        55,81 8         18,60  43       100,00 
     
Turno de trabalho     
  Manhã   1           2,33    0           0,00 0           0,00  1            2,33 
  Tarde   3           6,98    0           0,00 0           0,00  3            6,98 
  12x36(diurno/noturno)   7         16,28   24        55,81 8         18,60 39         90,69 
  Total  11        25,58   24        55,81 8         18,60 43        100,00 

     
Outro emprego     
  Não   8         18,60   17        39,53 2           4,65  27         62,79 
  Sim   3           6,98    7         16,28 6         13,95  16         37,21 
  Total  11        25,58   24        55,81 8         18,60  43        100,00 
     
Função no outro emprego     

  Auxiliar Enfermagem   0           0,00    1            6,25 6         37,50  7          43,75 
  Técnico Enfermagem   0           0,00    4          25,00 0           0,00  4          25,00 
  Enfermeiro   3         18,75    0            0,00 0           0,00    3          18,75 
  Fisioterapeuta   0           0,00    1            6,25 0           0,00  1            6,25 
  Vendedor   0           0,00    1            6,25 0           0,00  1            6,25 
  Total   3         18,75    7          43,75 6         37,50 16        100,00 
     
Carga horáriasemanal (horas)     
  8I—20   0           0,00    1           6,25 0            0,00   1            6,25 
  20I—I36   3         18,75    6         37,50 6          37,50  15         93,75 
  Total   3         18,75    7         43,75 6          37,50  16        100,00 
     

 

 

Observa-se na TABELA 2, que 11 (25,58%) trabalhadores de enfermagem 

trabalham na instituição entre 1 a 3 anos, 15 (34,88%) entre 3 a 6 anos, totalizando 

26 (60,46%) com um tempo de serviço de 1 a 6 anos. Apenas 1 (2,32%) refere 
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trabalhar na instituição há 12 anos. A média de tempo de atuação dos trabalhadores 

de enfermagem na instituição estudada é de 3,50 anos (dp± 2,74 anos). 

Com relação ao tempo de serviço na UTI, 20 (46,51%) trabalhadores atuam 

entre 1 a 5 anos e 11 (25,58%) entre 5 a 10 anos, sendo que apenas 1 (2,32%) 

técnico de enfermagem referiu atuar na unidade há 22 anos, talvez contando com o 

tempo de trabalho exercido em UTIs de outras instituições. A média de tempo de 

trabalho na UTI é de 3,26 anos (dp± 3,71 anos), resultado que se assemelha a 

outros estudos30,58. 

Quanto ao turno de trabalho, 39 (90,69%) trabalhadores de enfermagem 

referiram trabalhar em escalas diurnas e noturnas de 12x36 horas, sendo a maioria 

técnicos de enfermagem (N= 24; 55,81%). Apenas o coordenador de enfermagem 

cumpre jornada de 6 horas diárias no período matutino e 3 (6,98%) enfermeiros 

trainees cumprem jornada de 6 horas diárias no período vespertino.  

Todos os trabalhadores de enfermagem participantes do estudo relatam 

cumprir uma jornada de 36 horas semanais. 

A dinâmica hospitalar se concentra na realização de atividades diárias, como 

os procedimentos de enfermagem, exames médicos, cirurgias eletivas e outras; 

porém, o trabalho noturno apresenta atividades diferenciadas e um número reduzido 

de trabalhadores, podendo trazer prejuízos para a sua saúde, provocando uma forte 

preocupação com este grupo. Alguns estudos mostram que os trabalhadores de 

enfermagem em escala noturna por mais de 2 anos, tende a apresentar sinais e 

sintomas de estresse e outros distúrbios59. 

O trabalho noturno pode gerar distúrbios do sono e a diminuição da 

concentração e comprometimento do desempenho do trabalhador, por isso é 

recomendado, como prevenção, a organização das escalas de enfermagem, para 

adequação do ritmo biológico do trabalhador, pausas para descanso durante o 

plantão, atividades de lazer oferecidas pela empresa e exames periódicos59,60. 

Quanto ao uso do emprego, 16 (37,21%) trabalhadores referiram ter um 

segundo emprego; destes, 7 (16,28%) são técnicos de enfermagem, 6 (13,95%) 

auxiliares de enfermagem e 3 (6,97%)  enfermeiros. 

A função exercida pelos enfermeiros e auxiliares de enfermagem no segundo 

emprego é a mesma da instituição pesquisada; já entre os 7 técnicos de 

enfermagem, observa-se que apenas 4 trabalham na mesma função; um trabalha 

como auxiliar de enfermagem, um como fisioterapeuta e um como vendedor.  
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Referente ao turno de trabalho dos trabalhadores no segundo emprego 

observa-se que a maioria (N=10; 62,50%) cumpre escala diurna, com carga horária 

de 20 a 36 horas semanais (N=15; 93,75%).  

Apesar de este estudo ter apresentado um número reduzido de trabalhadores 

com segundo emprego, vale ressaltar que muitas vezes a baixa remuneração dos 

profissionais da enfermagem faz com que estes se sintam obrigados a buscar outros 

empregos para complementar a renda familiar. 

A existência de turnos e plantões e o funcionamento diuturno da UTI facilitam 

ocorrência de duplo/triplos empregos e longas jornadas de trabalho, potencializando 

a ação de fatores que causam danos ao trabalhador61. 

Observou-se em um estudo sobre absenteísmo, que os trabalhadores com 

duplo vínculo empregatício estão propensos ao estresse, pois entre um emprego e 

outro não se faz a pausa necessária, estando sujeitos a maiores exigências físicas, 

mentais, intelectuais e emocionais, podendo apresentar um número maior de faltas, 

o que contribui para a sobrecarga da equipe62. 

O duplo vínculo empregatício pode interferir negativamente no tempo 

disponível para as atividades físicas, de lazer, assim como em outros aspectos da 

vida pessoal e familiar. 

Perguntado aos trabalhadores de enfermagem se usufruíam de férias anuais, 

26 (60,46%) responderam afirmativamente, sendo que destes 23 (88,46%) referem 

aproveitar as férias, para viajar (18; 78,26%), dormir (3; 13,04%), ler, ouvir música e 

pescar com igual percentual (1; 4,35%). 

As atividades de lazer tem se destacado como fator importante para proteção 

à saúde mental, como instrumento de promoção de bem-estar, em suas várias 

dimensões (física, mental e social)63. 

Os bons hábitos de vida e de lazer devem ser entendidos como elementos 

protetores da saúde e requisitos básicos para a garantia da qualidade de vida da 

população trabalhadora63. 

O lazer tem papel fundamental enquanto meio alternativo para o relaxamento 

e alívio dos problemas advindos do cotidiano do trabalhador, aliviando a fadiga 

exaustiva e o estresse presentes no ambiente64
. 

Em relação ao grau de relacionamento entre os trabalhadores de enfermagem 

da UTI, no presente estudo, todos referiram ser ótimo e bom. 
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A importância do trabalho em equipe de enfermagem e de saúde na UTI é 

imprescindível para a efetiva qualidade da assistência ao paciente e seus familiares. 

Os trabalhadores enfrentam cotidianamente diversas dificuldades relacionadas à 

assistência prestada, às cargas de trabalho, às exigências e cobranças de 

pacientes, familiares e muitas vezes instituicionais68. 

O companheirismo entre os membros da equipe é de extrema importância 

para facilitar o enfrentamento das dificuldades vivenciadas diariamente no processo 

de trabalho. 
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4.3 – Morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem. 

 

Perguntados sobre o estado atual de saúde, os trabalhadores de enfermagem 

referiram bom (N= 26; 60,47%), regular (N= 10; 23,25%), ótimo (N= 5; 11,63%) e 

ruim (N= 2; 4,65%); estes dados estão apresentados na FIGURA 1. 

 

 

 

FIGURA 1 -Distribuição do estado de saúde referido pelos trabalhadores de 
enfermagem na UTI. São José dos Campos, 2012. 
 

Apesar da maioria dos trabalhadores de enfermagem (31; 72,10%) referir bom 

e ótimo estado de saúde, vale ressaltar a importância da atenção a saúde que deve 

ser dada pelos gestores a esses trabalhadores. 

Perguntado aos trabalhadores de enfermagem da UTI, se apresentavam 

alguma queixa de saúde, 31 (72,09%) deles responderam afirmativamente; desses 

21 (48,83%) referiram ter um bom estado de saúde e 1 (2,33%) ótimo, sendo que 

apenas 7(16,28%) referiram um estado de saúde regular e 2 (4,65%) ruim. Dentre os 

12 (27,92%) trabalhadores que responderam não ter nenhuma queixa de saúde, 3 

(6,98%) consideraram o seu estado de saúde regular; esses dados estão 

apresentados na TABELA 3. 
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 TABELA 3 - Distribuição dos trabalhadores de enfermagem da UTI segundo o 
estado de saúde e queixas referidas. São José dos Campos, 2012. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados encontrados em outro estudo65 mostram que a maioria dos 

entrevistados negou a ocorrência de problemas de saúde. No entanto no decorrer 

das entrevistas muitos relataram a ocorrência de episódios de enxaqueca, estresse, 

irritação, desgaste físico, depressão, dores nas pernas, varizes e pressão alta; 

queixas essas apresentadas como se não fossem problemas de saúde. 

Essa realidade parte de um mecanismo de defesa, pois o adoecer na 

sociedade capitalista pode ser um empecilho à produção, e deve ser ocultado, 

quando não negado65. 

No presente estudo, os técnicos de enfermagem foram os que mais 

apresentaram queixas de saúde (19; 44,19%), seguidos dos enfermeiros (8; 18,60%) 

e auxiliares de enfermagem (4; 9,30%). Chama a atenção o fato de 22 trabalhadores 

terem referido ótimo e bom estado de saúde e apresentarem queixas, ao mesmo 

tempo em que 3 referiram estado de saúde regular e não apresentaram nenhuma 

queixa. 

Das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores de enfermagem na UTI, 

todos os profissionais exercem cuidados diretos aos pacientes, considerado muitas 

vezes cansativo e estressante, sendo que o enfermeiro também é responsável por 

supervisionar as atividades dos técnicos e auxiliares de enfermagem e por todo o 

trabalho administrativo da unidade, aumentando o seu nível de estresse relacionado 

ao trabalho.  

 
Estado de saúde                                                                                                                                                                                     

             Queixas de saúde 
        Sim                           Não  
  N               %            N              % 

Ótimo 
 
  1             2,33           4             9,31 

Bom 
 
 21           48,83          5           11,63 

Regular 
 
  7            16,28          3             6,98 

Ruim 
 
  2             4,65           0             0,00 

Total 
 
31            72,09         12           27,92 
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Em face das longas jornadas de trabalho, decorrentes dos múltiplos 

empregos que assumem, aumento do cansaço e do nível de estresse, não se dando 

conta que o corpo sente a falta de cuidados e isso se expressa por manifestações 

de problemas de saúde, os quais poderiam ser detectados precocemente por meio 

de consultas médicas, exames periódicos e evitados por mudanças do estilo de vida. 

Vale ressaltar a importância dos programas voltados para a prevenção e 

promoção de saúde relacionados a equipe de enfermagem, bem como a 

conscientização dos trabalhadores no que se refere ao exercício de atividades 

seguras, já que permanecem ao lado do paciente por 24 horas, e, por vezes,  em 

ambientes inapropriados e pouco seguros para a realização de seu trabalho66. 

 Estratégias de educação em saúde fazem parte de uma reformulação para 

intervenção e redução dos problemas presentes na UTI, por meio da avaliação 

contínua da saúde dos trabalhadores e dos ambientes hospitalares67. 

As queixas de saúde apresentadas pelos trabalhadores de enfermagem foram 

classificadas segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde – CID 1068 e estão apresentadas na TABELA 4. 
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TABELA 4- Morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem da UTI, de 
acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde - CID 1068. São José dos Campos, 2012. 
 

Morbidade Referida N % 
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns   
transtornos imunitários (D50 – D89)- D50: anemia por deficiência de 
ferro 

1  1,82 

   
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (E00 – E90) 5  9,09 
  E11 – diabetes melittus não-insulino-dependentes 1  1,82 
  E66 – obesidade 3  5,45 
  E78 – distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias 1  1,82 
   
Transtornos mentais e comportamentais (F00 – F99)- F43: reações 7 12,73 
ao “stress” grave e transtornos de adaptação   
   
Doenças do sistema nervoso (G00 – G99)-G47: distúrbios do sono  1 1,82 
   
Doenças do ouvido e da apófise mastoide (H60 – H95)-H83: Labirintite 1 1,82 
   
Doenças do aparelho circulatório (I00 – I99) 7 12,73 
  I10 – hipertensão essencial primária 3  5,45 
  I80 – flebite e trombo flebite 1 1,82 
  I83 – varizes dos membros inferiores 3  5,45 
   
Doenças do aparelho respiratório (J00 – J99) 4  7,28 
  J31 – rinite nasofaringe e faringite crônica  2  3,64 
  J32 – sinusite crônica 1  1,82 
  J40 – bronquite não especificada como aguda ou crônica 1  1,82  
   
Doenças da pele e do tecido subcutâneo (L00 – L99) -L93: Lúpus 
eritematoso 1  1,82 
   
Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (M00 – M99)        18 32,73 
  M40 – cifose e lordose 1  1,82 
  M41 – escoliose 1  1,82 
  M54 – dorsalgia        15  27,27 
  M65 – sinovite e tenosinovite 1  1,82 
   
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de   
laboratório, não classificados em outra parte (R00 – R99) 9 16,36 
  R11 – náusea e vômito 1  1,82 
  R12 – pirose 1  1,82 
  R42 – tontura e instabilidade 1  1,82 
  R51 – cefaleia 3  5,45 
  R53 – mal estar, fadiga 3  5,45 
   
Doenças do aparelho geniturinário (N00 – N99)-N92: menstruação 
irregular não especificada 1  1,82 
   
Total        55* 100,00 

   

*Alguns trabalhadores referiram mais de um problema de saúde. 
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Os 31 (72,09%) trabalhadores de enfermagem referiram 55 queixas de saúde 

que dá uma média de 1,77 queixas/trabalhador.  

Os estudos envolvendo os problemas de saúde dos trabalhadores vêm 

crescendo ao longo do tempo, incluindo as investigações com trabalhadores de 

enfermagem, o que tem ajudado a dar visibilidade dos acidentes e as doenças do 

trabalho dos quais eles são vítimas. Devido a exposição às cargas de trabalho 

existentes no ambiente e as particularidades do processo de trabalho agravadas, 

muitas vezes, pela precariedade das condições de trabalho, a lista de problemas de 

saúde é extensa, dentre as quais tem merecido destaque, os distúrbios músculo 

esqueléticos, principalmente as lombalgias e o estresse70. 

O processo de trabalho da enfermagem apresenta inúmeras situações que o 

expõe a um desgaste contínuo com consequentes perdas das condições 

satisfatórias de vida69.   

Observa-se na TABELA 4, que as queixas mais frequentes foram as doenças 

do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (N= 18;32,73%); sintomas, sinais e 

achados anormais de exames clínicos e de laboratório (N= 9;16,36%); dos 

transtornos mentais e comportamentais e doenças do aparelho circulatório com igual 

percentual (N= 7;12,73%); doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (N= 

5;9,09%) e doenças do aparelho respiratório (N= 4; 7,28%). 

A queixa mais frequente do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo foi a 

dorsalgia, referida por 15 (27,27%) trabalhadores, podendo ser resultante das 

atividades desenvolvidas na UTI, pela exigência de esforço físico na mobilização e 

transporte dos pacientes, no transporte de materiais e equipamentos, dentre outras. 

Vários estudos31,70,71 apontam os profissionais de enfermagem como grupo de 

risco para o desenvolvimento de sintomas musculoesqueléticos. 

Os sintomas musculoesqueléticos interferem na qualidade de vida dos 

profissionais, afetando as atitudes pessoais e comportamentais, importantes para a 

produtividade individual e refletindo também no grau de satisfação encontrado na 

vida familiar, amorosa, social, ambiental e atividades de lazer60. 

Os trabalhadores de enfermagem, em sua maioria do sexo feminino, das 

unidades críticas como UTI, Centro Cirúrgico e Pronto Socorro, referem elevada 

ocorrência de sintomas musculoesqueléticos em diversas regiões do corpo72-77. 

Os distúrbios osteomusculares são mais frequentes em mulheres, 

possivelmente em função de sua força muscular ser menor do que dos homens, e, 
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além disso, são menores em peso e estatura, sofrendo desvantagens quando 

manipulam pacientes de grande porte32. 

Um estudo envolvendo 4.307 profissionais de enfermagem de setores críticos 

identificou que a coluna vertebral foi uma das estruturas mais atingidas por 

distúrbios, tendo a dor como uma das características, dentre elas a dorsalgia, a 

lombalgia, a cervicalgia, ciática e síndrome cervicobraquial32. 

O ambiente e a organização do trabalho, assim como as possíveis 

sobrecargas encontradas nas atividades diárias, são considerados como principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de alterações no sistema 

musculoesquelético67. 

Os distúrbios osteomusculares podem ser responsáveis pelo elevado índice 

de absenteísmo-doença entre os profissionais da enfermagem na UTI, o que 

prejudica o atendimento ao paciente e sobrecarrega toda a equipe73. 

No presente estudo, os trabalhadores de enfermagem eram em maior número 

mulheres com filhos, e por isso tem uma sobrecarga de trabalho, devido à dupla 

responsabilidade, apresentando um desgaste elevado, o que talvez justifique o 

percentual de doenças do sistema osteomuscular referida por estas trabalhadoras. 

Dados semelhantes foram encontrados em outras pesquisas60,74. 

A presença de filhos, principalmente pequenos, dificulta a atividade produtiva 

feminina, pois é a atividade que mais consome tempo de trabalho doméstico das 

mulheres, cerca de 32 horas semanais, superior a média feminina em geral e mais 

ainda ao das mulheres que não tiveram filhos75. 

Quanto aos sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 

laboratório, a cefaleia, o mal estar e fadiga foram os mais referidos pelos 

trabalhadores, com igual percentual (N = 3; 5,45%). 

A presença de cefaleia também foi observada em outro estudo, em 23% dos 

trabalhadores de enfermagem, podendo estar relacionada muitas vezes com a 

tensão muscular e com o estado psicológico, ansiedade, angústia e estresse76. 

São problemas que consequentemente resultam em absenteísmo, o que pode 

comprometer a qualidade da assistência prestada aos pacientes e a própria saúde 

desses trabalhadores.  

Fiamoncini77 caracteriza a fadiga como decorrente de atividades ocupacionais 

que exigem intensa atividade física e mental associadas a estressores 

organizacionais; apresenta sintomas como sonolência, falta de disposição para o 
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trabalho, dificuldade para pensar, diminuição da atenção, e como consequência a 

perda da produtividade em atividades físicas e mentais.  

Os estressores caracterizados por jornadas de trabalho prolongadas, trabalho 

noturno e as duplas/triplas jornadas também podem estar diretamente relacionadas 

a fadiga, influenciando nas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores de 

enfermagem78. 

De acordo com os dados apresentados por um estudo realizado em unidades 

críticas de um hospital do Acre, os trabalhadores de enfermagem apresentaram 

níveis elevados de fadiga, comprometendo a capacidade para o trabalho79. 

Quanto aos transtornos mentais e comportamentais, o estresse foi o mais 

frequente (N= 7; 12,73%), provavelmente devido à complexidade da unidade, 

podendo ser caracterizada como um ambiente agressivo, tenso e traumatizante. 

Dentre os fatores geradores de estresse na UTI destacam-se a presença 

constante de mortes; as frequentes situações de emergências; a falta de pessoal e 

algumas vezes de materiais; o ruído constante das aparelhagens; as constantes 

mudanças do arsenal tecnológico; o sofrimento dos familiares e algumas vezes o 

relacionamento entre os profissionais, que no atual estudo a maioria dos 

trabalhadores referiram ter um bom relacionamento. 

Porém as atividades realizadas na UTI são causadoras de conflito interno nos 

trabalhadores, pois a necessidade de intervenções rápidas durante a assistência ao 

paciente pode naturalmente mobilizar emoções de forma intensa, provocando 

insegurança, medo, ansiedade e estresse.  

O estresse ocupacional é um estado em que ocorre desgaste anormal do 

organismo humano e/ou diminuição da capacidade de trabalho, devido basicamente 

a incapacidade prolongada de o indivíduo tolerar, superar ou se adaptar às 

exigências de natureza psíquica existentes em seu ambiente de trabalho ou de 

vida80; está associado ao desgaste emocional, descontrole de situações de alta 

demanda de trabalho, sensação de cansaço, fadiga e alterações da saúde. 

Relacionado à área da saúde, podem ser fontes de estresse ocupacional os 

problemas de relacionamento da equipe multidisciplinar, a dupla jornada de trabalho 

somada a atividades domésticas; pressões exercidas pelos superiores de acordo 

com a percepção do indivíduo e alterações sofridas dentro do contexto da 

atividade81. 
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A relação do estresse e seus reflexos sobre a pressão arterial constituem na 

saúde ocupacional um novo campo de estudos, cuja importância pode ser 

demonstrada pelo aparecimento de doenças psicossomáticas e cardiovasculares, 

especialmente a hipertensão arterial secundária99. 

Quanto às doenças do aparelho circulatório, no presente estudo, as mais 

referidas foram hipertensão arterial essencial primária e as varizes dos membros 

inferiores com igual percentual (N = 3; 5,45%). 

A hipertensão é considerada grave problema de saúde pública, por estar 

associada ao aparecimento de outras doenças crônico-degenerativas que trazem 

repercussões a qualidade de vida82. É considerada uma doença que mata 

silenciosamente, sendo o maior problema médico-social dos países desenvolvidos e 

em muitos dos emergentes. Mesmo sendo conhecido o tratamento não 

medicamentoso e preventivo disponível, a hipertensão continuará por décadas 

representando um dos maiores desafios e ônus para o hipertenso e para a 

sociedade83. 

É uma doença que pode ser assintomática por anos, sem que a pessoa 

perceba o seu desenvolvimento. Alguns sintomas podem servir como alerta entre 

eles a cefaleia; edema nas pernas; tontura; fadiga; irritabilidade; impotência sexual; 

taquicardia; sangramento nasal; falta de ar; dor no peito e trombose84. 

Estima-se que na realidade brasileira são encontrados cerca de 17 milhões de 

portadores de hipertensão primária, 35% da população a partir dos 40 anos de 

idade, e esse número é crescente, sendo que o seu aparecimento é cada vez mais 

precoce85. 

Fatores emocionais vivenciados no ambiente laboral da UTI, como aumento 

da tensão, ansiedade, desempenham um papel significativo, se não na origem da 

hipertensão arterial, certamente no agravamento e desencadeamento86. 

Estudo realizado em um hospital de Salvador observou uma prevalência de 

hipertensão de 36,4% nos trabalhadores de enfermagem, sendo que apenas 18,3% 

conheciam sua condição de hipertensos, e a maioria não tratava regularmente86. 

Outro estudo87 realizado com trabalhadores de enfermagem, cujo objetivo era 

determinar os fatores de risco cardiovascular no ambiente de trabalho, verificou-se 

que 55,3% apresentaram níveis pressóricos preocupantes, sendo que destes, 32,4% 

apresentaram níveis de pressão pré-hipertensão, o que exige mudança no estilo de 

vida na tentativa de retardar o aparecimento da hipertensão em estágios avançados. 
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As varizes dos membros inferiores referidas por 3 (5,45%) trabalhadores são 

consideradas distúrbios vasculares que podem ser causados pelas inúmeras 

atividades realizadas em pé, sem intervalos de descanso ou pausas.  

Dentre os fatores de risco apresentados em uma pesquisa com trabalhadores 

de enfermagem estão às posturas forçadas (78,4%) e o desconforto pela postura 

adotada por muito tempo (73,1%), o que pode contribuir para o aparecimento de 

varizes53. 

A incidência de problemas músculos-esqueléticos e vasculares nos 

trabalhadores de enfermagem, associados às posturas inadequadas no trabalho 

(muitas horas em pé ou andando), também foram apontadas em outra pesquisa 

realizada em uma UTI do município de Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro88.  

Quanto às doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, a mais referida foi 

a obesidade (N = 3;5,45%). 

De acordo com o Ministério da Saúde89, o percentual de pessoas obesas em 

2011, em 27 municípios brasileiros foi de 15,8%, em ambos os sexos. 

No Brasil, atualmente, a obesidade tornou-se um problema de Saúde Pública 

tão importante como a desnutrição, merecendo atenção especial das equipes de 

saúde90. 

Em uma pesquisa91 realizada com técnicos de enfermagem da UTI de um 

hospital privado de Fortaleza, foi identificado o aumento da obesidade pela maioria 

(83%) desses trabalhadores devido aos maus hábitos alimentares. 

Em relação às doenças do aparelho respiratório foram referidas a rinite 

nasofaringe, faringite crônica, sinusite crônica e bronquite não especificada como 

aguda ou crônica (N= 4; 7,28%). Estas são caracterizadas como moléstias 

frequentemente causadoras de absenteísmo, podendo ser decorrentes de riscos 

químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho, ou por doenças não 

relacionadas ao ambiente de trabalho, como gripe, pneumonia entre outras33. 

Segundo estudo34 realizado na UTI, os gases e vapores irritantes presentes 

no ambiente, podem produzir uma inflamação nos tecidos das vias respiratórias, 

causando rinite, faringite, laringite, bronquite, tosse e dor no peito, o que deve ser 

encarado como sinal de agravamento e alarme para prevenir exposições 

excessivas. 

Também foram referidas pelos trabalhadores, em menor percentual (1,82%), 

as doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos 
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imunitários (anemia por deficiência de ferro); as doenças do sistema nervoso 

(distúrbios do sono); as doenças do ouvido e da hipófise mastoide (labirintite); as 

doenças de pele e do tecido subcutâneo (lúpus eritematoso) e as doenças do 

aparelho geniturinário (menstruação irregular não especificada). 

Dos 31 (72,09%) trabalhadores de enfermagem que referiram queixas ou 

problemas de saúde, 16 (51,61%) consideram que esses problemas podem estar 

relacionados com o trabalho exercido na UTI. 

De acordo com o Ministério da Saúde92, doenças relacionadas ao trabalho é o 

conjunto de agravos e danos que surgem sobre a saúde do trabalhador, 

desencadeadas ou agravadas por fatores presentes no local do trabalho. É lenta, 

podendo até levar anos para se manifestar, sendo consideradas também 

provenientes da contaminação acidental quando se está exercendo as atividades 

laborais. 

Um estudo desenvolvido com 132 trabalhadores de enfermagem de uma UTI 

observou que a maioria deles considerava seu trabalho estressante, se sentia 

fatigado, que seu trabalho teve impacto negativo sobre sua vida e que sua saúde 

estava afetada devido às atividades realizadas nesta unidade93. 

As peculiaridades do ambiente da UTI podem ser geradoras de adoecimento, 

e um dos grupos susceptíveis a apresentar problemas de saúde é o profissional de 

enfermagem, devido às atividades desenvolvidas na unidade94,95. 

A exposição desses trabalhadores a cargas de trabalho presentes na unidade 

merece um olhar cuidadoso, pois o trabalho causa desgaste e as doenças 

relacionadas ao trabalho iniciam-se por um processo de desgaste13. 
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TABELA 5 - Distribuição dos trabalhadores de enfermagem da UTI segundo o tempo 
que apresentam a morbidade referida. São José dos Campos, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao tempo em que os trabalhadores apresentam as queixas de 

saúde, 9 (29,03%) referiram há menos de 6 meses,8 (25,81%) de 6 a 36 meses e10 

(32,26%) de 36 à 72 meses. 

As doenças que se manifestam em um tempo inferior a 6 meses são 

caracterizadas como doenças agudas, definidas por manifestações súbitas do 

desequilíbrio vital, com causa definida, evolução característica, com fim definido, em 

geral com curta duração, podendo ter tendência espontânea para cura total a menos 

que, por sua gravidade provoque a morte do paciente96. 

Quanto às doenças que se manifestam em um tempo superior a 6 meses são 

definidas como doenças crônicas, podendo ser em certos casos incuráveis, deixar 

sequelas e impor limitações à vida do indivíduo, motivo pelo qual requerem 

adaptação e necessitam, portanto, de cuidados específicos de saúde. São 

responsáveis por 60% do todo o ônus decorrente de doenças no mundo e seu 

crescimento é tão vertiginoso que, no ano 2020, 80% das doenças dos países em 

desenvolvimento devem derivar de problemas crônicos97. 

Observa-se na TABELA 5 que a maioria (N= 20; 64,52%) dos trabalhadores 

de enfermagem apresentaram queixas que se caracterizam como doenças crônicas 

e apenas 9 (29,03%) como doenças agudas. 

Os trabalhadores de enfermagem, diante as manifestações de doenças 

crônicas provenientes do trabalho desenvolvido na UTI, apresentam um 

comportamento que se divide em três grupos: a negação dos sofrimentos, a procura 

Tempo (meses) N % 

   
Mínimo/Máximo 2/ 144  

      Média 28 (dp±29,69)  

 
< 6 meses 9 

 
29,03 

6I—36 8 25,81 
36I— 72 10 32,26 
72 ou mais 2 6,45 
Não responderam 2 6,45 
Total 31 100,00 
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de defesa para diminuir o estresse e a ansiedade; e a banalização, que reconhece 

as situações de doença como algo inevitável da profissão98.  
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TABELA 6 – Distribuição das queixas crônicas (QC) e queixas agudas (QA) segundo 
a categoria profissional. São José dos Campos, 2012. 
 

 
De acordo com os dados apresentados na TABELA 6, a maioria das queixas 

referidas pelos trabalhadores de enfermagem se caracteriza como crônicas (N= 20; 

64,51%), referidas com maior frequência pelos técnicos e auxiliares de enfermagem 

(N= 14; 45,16% e N=3; 9,67% respectivamente); os enfermeiros apresentaram maior 

frequência de doenças agudas (N= 5; 16,12%). 

As queixas crônicas mais citadas foram as do sistema osteomuscular e tecido 

conjuntivo, em especial a dorsalgia, a obesidade, cefaleia e fadiga; enquanto as 

agudas foram os transtornos mentais e comportamentais, destacando-se o estresse 

e as doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo. 

 O trabalhador muitas vezes não se dá conta, mas o corpo sente a falta de 

cuidados e isso se expressa por manifestações de doenças crônicas.  

As doenças da coluna vertebral estão diretamente ligadas ao estado psíquico 

do trabalhador; estudo99 realizado com trabalhadores de saúde apontam influências 

do estresse no desenvolvimento de patologias osteomusculares, podendo 

desencadear ou até agravar o quadro. 

 Perguntados aos trabalhadores de enfermagem quais as formas de 

tratamento utilizadas frente aos referidos problemas de saúde, a maioria (16; 

51,61%) respondeu utilizar exclusivamente medicamentos, 11 (35,48%) nenhum tipo 

de medicação e 4 (12,91%) associaram o uso de medicamentos a outras práticas, 

como atividades físicas, dieta específica e fisioterapia.  

Em geral os trabalhadores de enfermagem não seguem tratamentos de saúde 

de forma sistematizada sob a alegação de dificuldade no atendimento, assim como 

falta de recursos financeiros e falta de tempo para sua realização.  

    Queixas   Enfermeiro 
    N         % 

   Tec.Enf.  
   N         % 

  Aux. Enf. 
    N        % 

   Total 
  N        % 

     

   Crônicas     3       9,67   14     45,16     3      9,67  20     64,51 
     
   Agudas     5     16,12    5      16,12     1      3,23       11     35,49 
     
  Total                   8      25,80 19      61,29   4     12,90   31   100,00 
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As atividades desenvolvidas pelo trabalhador de enfermagem podem 

comprometer o processo de viver saudável. Para obter o alívio ou a almejada cura 

dos problemas de saúde que apresentam, inúmeros profissionais recorrem com 

frequência, ao uso de terapias medicamentosas. 

Um estudo100 realizado com trabalhadores de enfermagem na UTI mostrou o 

índice elevado do uso indiscriminado de medicamentos, em especial os analgésicos, 

utilizados principalmente durante o plantão, para amenizar a dor e continuar as suas 

atividades e, após a jornada de trabalho.  

Com a prática de atividade física, o trabalhador observa uma melhora 

significativa nos sintomas relacionados aos distúrbios musculoesqueléticos, porém 

não previne o surgimento desses sintomas, uma vez que a prevenção está 

diretamente relacionada a mudanças de hábitos de vida e à diminuição da exposição 

às cargas de trabalho101.  

A prática regular de exercícios físicos pode contribuir para um 

condicionamento cardiovascular e trazer benefícios à saúde mental do trabalhador, 

podendo causar uma sensação de bem estar e relaxamento das tensões 

relacionadas ao trabalho87
. 

Estudo102 mostra que apenas 23% dos trabalhadores de enfermagem da UTI, 

praticam atividades físicas, entre elas caminhada, dança de salão, ginástica e 

natação. 

A dieta específica utilizada como tratamento foi referida por 4 (20,00%) 

trabalhadores de enfermagem, sendo 3 (15,00%) com queixa de hipertensão arterial 

e 1 (5,00%) com anemia. 

Muitas vezes as dietas são utilizadas de forma inadequada, principalmente 

por portadores de hipertensão arterial, prejudicando ainda mais a saúde dos 

trabalhadores83. 

Observa-se que os trabalhadores de enfermagem, na maioria das vezes, 

devido à sobrecarga de trabalho ou até ao tempo escasso, não seguem uma dieta 

balanceada, ingerindo poucas frutas, verduras e cereais, que são essenciais para 

uma alimentação saudável. 

Perguntados onde buscavam as formas de tratamento apresentadas, 14 

(45,16%) trabalhadores se tratam nos consultórios de médicos especialistas, 5 

(16,13%) no próprio hospital onde trabalham e 4 (12,90%) no posto de saúde 

próximo de suas residências; 8 (25,81%) não referiram o local onde se tratam. 
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Dentre as medicações referidas, as mais utilizadas pelos trabalhadores de 

enfermagem foram os analgésicos (N= 10; 29,43%), os anti-inflamatórios (N= 4; 

11,76%), os anti-hipertensivos (N= 3; 8,83%) e os antiasmáticos, os suplementos 

vitamínicos, o anticoncepcional com igual percentual (N= 2; 5,88%). Estes dados 

estão apresentados na TABELA 7.   
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TABELA 7 – Distribuição das medicações utilizadas pelos trabalhadores de 
enfermagem da UTI agrupados de acordo com Dicionário de Especialidades 
Farmacêuticas (DEF)103. São José dos Campos, 2012. 
 

Classe Farmacológica N % 

Analgésico 10  29,43 
Dorflex 5 14,71 
Tylex 1 2,94 
Tramal 1 2,94 
Toragesic 3 8,83 
Anti-inflamatório 4 11,76 
Tandrilax 2 5,88 
Miosan 1 2,94 
Tilatil 1 2,94 
Anti-hipertensivo 3 8,83 
Enalapril 2 5,88 
Captopril 1 2,94 
Antiasmático 2 5,88 
Symbicort 1 2,94 
Budesunido 1 2,94 
Suplemento vitamínico  2 5,88 
Centrum  1 2,94 
Citoneurim  1 2,94 
Anticoncepcional 2             5,88 

Hormônio tireiodiano-levoid 1 2,94 
Antianêmico- ácido fólico 1 2,94 
Soro e vacina 1 2,94 
Relaxante muscular 1 2,94 
Antihipercolesterolemia- fenofibrato 1 2,94 
Remédios Naturais 1 2,94 
Anti ulceroso-ranitidina 1 2,94 
Anti arrítimico -atenolol 1 2,94 
Anti agregante plaquetário- AAS 1 2,94 
Antidiabético oral- metiformina 1 2,94 
Vasodilatador -vertix 1 2,94 
Total       34* 100,00 

               *Alguns trabalhadores referiram mais de uma medicação. 

 

O uso de analgésicos e anti-inflamatórios está condizente com a morbidade 

apresentada pelos trabalhadores, já que as queixas mais frequentes estão 

relacionadas ao sistema osteomuscular.  

No entanto, a associação de medicamentos da mesma classe farmacológica 

pode ser prejudicial, trazendo danos severos para a saúde e prejudicando o 

desenvolvimento das atividades diárias. 



52 
 

Um estudo100 mostrou que para o alívio da dor, os trabalhadores de 

enfermagem faziam uso de medicamentos de forma indiscriminada, em especial os 

analgésicos, alegando ser somente quando a dor se tornava insuportável. 

Em se tratando de medicamentos para os casos crônicos, devido à 

sensibilização aumentada dos receptores de dor, são necessárias combinações 

terapêuticas de anti-inflamatórios com medicações psicotrópicas, sendo essencial o 

acompanhamento médico e adição de outras terapêuticas97. 

Dos 20 (64,51%) trabalhadores de enfermagem que referiram usar 

medicações para se tratarem, 11 (55,00%) não seguem prescrições médicas e 9 

(45,00%) sim.  

Os medicamentos foram mais utilizados para dores na coluna (N=10; 

50,00%), hipertensão arterial sistêmica (N= 3; 15,00%) e cefaleia (N= 2; 10,00%). 

Dos trabalhadores que referiram dor na coluna, 9 (45,00%) utilizam de 

analgésicos. Destes, 7 (35,00%) por conta própria, sendo que alguns faziam uso de 

mais de uma medicação e várias vezes ao dia. Esses dados estão apresentados no 

QUADRO 1. 
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QUADRO 1 – Morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem da UTI, a 
medicação utilizada, frequência e prescrição. São José dos Campos, 2012. 
 

Trabalhador 
Queixas de 

saúde 
Medicação Frequência Prescrição 

1 Hipotireoidismo Levoid 1 vez ao dia Médico 

2 Anemia 
Centrum 

Acido fólico 
Citoneurim 

1 vez ao dia 
1 vez ao dia 
1 vez na sem. 
 

Médico 

3 Dor na coluna Tandrilax Se dor Conta própria 

4 Lúpus Soro e vacina 
15 em 15 dias 
 

Médico 

5 
Cefaleia 

Dor na coluna 
Dorflex 

Toragesic 

Se dor 
1 vez ao dia 
 

Conta própria 

6 
Bronquite 

Dor na coluna 
Simbycort 

Dorflex 
Dia alternado 
2 vezes ao dia 

Médico 
Médico 

 

7 Dor na coluna 
Dorflex 

Tandrilax 
2 vezes ao dia 
Se dor 

Conta própria 

8 Rinite/Sinusite Budesunida 1 vez ao dia Conta própria 

9 
Hipertensão  

Dor na coluna 

Enalapril 
Tramal 
Miosan 

Dexacitoneurim 

1 vez ao dia 
Se dor 
1 vez ao dia 
Se dor 
 

Médico 
Médico 
Médico  
Médico 

10 Dor na coluna Tilatil Se dor Conta própria 

11 Pirose Ranitidina 
1 vez ao dia 
 

Conta própria 

12 
Dor na coluna 
Hipertensão  

Tylex 
Toragesic 
Captopril 

AAS 
Atenolol 

2 vezes ao dia 
2 vezes ao dia 
2 vezes ao dia 
1 vez ao dia 
Se necessário 
 

Médico 
 

13 Hipertensão  Enalapril 
1 vez ao dia 
 

Médico 

14 
Diabetes mellitus 

Labirintite 
Metformina 

Vertix 

1 vez ao dia 
Se necessário 
 

Médico 
 

15 Dor na coluna 
Relaxante 
muscular 

Se dor Conta própria 

16 
Colesterol 
alterado 

Fenofibrato 1 vez ao dia 
Médico 

 

17 Dor na coluna Dorflex 
1 vez ao dia 
 

Conta própria 

18 Dor nas pernas Dorflex Se dor Conta própria 

19 
Cefaleia 

Dor na coluna 
Toragesic 2 vezes ao dia Conta própria 

20 Náusea e vômito 
Remédios 
Naturais 

Se necessário Conta própria 
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O uso indiscriminado de medicamentos pode trazer danos a saúde do 

trabalhador, principalmente o uso por conta própria. 

 A automedicação consiste no consumo de um produto com o objetivo de 

tratar ou aliviar os sintomas ou doenças percebidas, independentemente da 

prescrição profissional. Várias são as maneiras de praticar a automedicação, como, 

adquirir o medicamento sem receita, compartilhar remédios com outros membros da 

família ou colegas de trabalho, utilizar sobras de medicação, reutilizar antigas 

receitas, descumprir a prescrição profissional104. É também considerada uma forma 

de não adesão às orientações médicas com consequências de alta periculosidade, 

uma vez que pode mascarar diagnósticos importantes e simples que se agravam 

com o tempo105.  

Em um estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba 

com trabalhadores de enfermagem da UTI, observou-se que 26,50% deles se 

automedicavam e 14,30% seguiam recomendações de familiares e amigos106.  

Foi constatado também em outro estudo70, que os trabalhadores acometidos 

pelos primeiros sintomas osteomusculares, utilizam de medicações sem prescrição 

médica, associados a pequenos repousos para alívio da dor, pois somente assim 

conseguiam continuar realizando suas atividades laborais.  

A automedicação utilizada com frequência por inúmeros profissionais de 

enfermagem pode trazer consequências e efeitos deletérios, escondendo a evolução 

das doenças e apresentando riscos a saúde dos mesmos.  

A automedicação utilizada pelos trabalhadores no presente estudo foi 

principalmente no tratamento de dor na coluna, cefaleia, rinite, sinusite, dores nas 

pernas e pirose. 

Um estudo107 realizado em um hospital em Coruña - Espanha, os 

trabalhadores de enfermagem referem o uso de automedicação principalmente no 

tratamento da cefaleia, dor lombar, febre e os traumatismos. 

Outro fato que merece destaque em relação a automedicação, é a 

possibilidade desta prática desencadear interações medicamentosas, principalmente 

pelo uso concomitante de medicações de venda livre, que facilite sua aquisição, no 

alívio rápido dos sintomas agudos, como por exemplo o caso dos analgésicos108. 

As interações medicamentosas são respostas farmacológicas em que os 

efeitos de um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea. 

As respostas decorrentes da interação podem potencializar o efeito terapêutico ou 
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reduzir a eficácia do medicamento e o aparecimento de reações adversas com 

distintos graus de gravidade109. 

Pode-se observar ainda, pelos dados apresentados no QUADRO 1, o uso 

simultâneo de diferentes medicamentos com a mesma finalidade, como por exemplo  

o uso de Dorflex e Toragesic, e Tylex e Toragesic, ambos analgésicos. 

Os resultados apresentados alertam para a importância da promoção de 

medidas preventivas e de educação em saúde na realidade vivenciada pelo 

trabalhador de enfermagem da UTI, por meio de ações que promovam a melhoria 

das condições de trabalho, prevenindo os agravos e potencializando a sua saúde. 
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5 - CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem as seguintes conclusões: 

- Em relação as características sociodemográficas: 

 a maior parte (N=24; 55,81%) dos trabalhadores de enfermagem é 

técnico de enfermagem, seguido de enfermeiro (N=11; 25,58%) e de 

auxiliar de enfermagem (N= 8; 18,60%), do sexo feminino (N=29; 

67,44%); a faixa etária predominante foi de 24 a 30 anos (39,53%), 

seguido de 30 a 35 anos (30,23%); 44,18% são solteiros e 41,86% 

casados e amasiados, com filhos (53,49%);a maioria (N=35; 81,39%) é 

branca, com escolaridade  superior completa (N=22; 51,16%),renda 

mensal superior a R$ 2000,00 (N=23; 53,49%), com 1 a 4 dependentes 

(N=31; 72,09%). 

 

- Em relação aos dados relacionados ao trabalho: 

 o tempo de trabalho na instituição variou de 5 meses a 12 anos, com 

média de 3,50 anos (dp± 2,74 anos) e o tempo de atuação na UTI 

variou de 1 mês a 22 anos, com média de 3,26 anos ( dp ± 3,71 anos); 

 a maioria (90,69%) trabalha 36 horas semanais, numa escala de 12x36 

horas em turnos diurnos e noturnos; 16 (37,21%) trabalhadores 

declararam possuir outro emprego, exercendo a mesma função, 

cumprindo carga horária de 20 a 36 horas semanais. 

 

- Em relação a morbidade referida: 

 26 (60,47%) trabalhadores referiram estado de saúde bom, 10 

(23,25%) regular, 5 (11,63%) ótimo e 2 (4,65%) ruim; 31 (72,09%) 

apresentaram queixas de saúde, sendo referidas mais frequentemente 

pelos técnicos de enfermagem (N=19; 44,19%), 8 (18,60%) pelos 

enfermeiros e  4 (9,30%) pelos auxiliares de enfermagem; 

 a morbidade referida com maior frequência foi as doenças do sistema 

osteomuscular e tecido conjuntivo (N=18; 32,73%), os sintomas, sinais 

e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não 

classificados em outra parte (N= 9; 16,36%), os transtornos mentais e 
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comportamentais e doenças do aparelho circulatório com o mesmo 

percentual (N=7;m12,73), as doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas (N=5; 9,09%) e as doenças do aparelho respiratório (N=4; 

7,28%); o tempo em que apresentam a morbidade variou de 2 a 144 

meses, com a média de 28 meses (dp± 29,69 meses); 20 (64,52%) 

trabalhadores apresentaram queixas crônicas, sendo os técnicos e os 

auxiliares de enfermagem com maior frequência (N=14; 45,16% e N= 

3; 9,67% respectivamente); 

 o tratamento medicamentoso exclusivo foi o mais utilizado pela maioria 

dos trabalhadores de enfermagem (N=16; 51,61%), seguidos de 

tratamento não medicamentoso (N=11; 35,48%) e tratamento 

medicamentoso associado a outras formas (N=4; 45,16%); as 

medicações mais utilizadas foram os analgésicos (N=10; 29,43%), os 

anti-inflamatórios (N=4; 11,76%) e os anti-hipertensivos (N=3; 8,83%), 

utilizados para dor na coluna (N=10; 50,00%), hipertensão arterial 

(N=3; 15,00%) e cefaleia (N=2; 10%); 11 (55,00%) referiram fazer uso 

de medicação por conta própria; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

REFERÊNCIAS 

                                                           

1 Campos JF. Trabalho em terapia intensiva avaliação dos riscos para a saúde do 
enfermeiro. Dissertação (mestrado). Escola de Enfermagem Anna Nery. Programa 
de Pós-graduação em enfermagem da UERJ. Rio de Janeiro: 2008. 
 
2 Mauro MYC, Muzzi CD, Guimarães RM, Mauro CCC. Riscos ocupacionais em 
saúde. Rev. Enfermagem UERJ. Rio de Janeiro: 2008. 
 
3 Dejours CA. A loucura do trabalho. São Paulo: editora Cortez, 1992. 
 
4 Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de ações 
programáticas área técnica de saúde do (a) trabalhador (a) – COSAT. Política 
Nacional da Saúde do (a) Trabalhador (a): proposta para consulta pública. Brasília, 
2004, 1-41. 
 
5 Brasil. Constituição (1998). Constituição da República Federativa Brasil. Brasília 
(DF). 1998, 140p. 
 
6 Sarquis LMM, Cruz EB da S, Hausmann M, Felli VEA, Peduzzi M. Uma reflexão 
sobre a saúde do trabalhador de enfermagem e os avanços da legislação 
trabalhista. Cogitare enfermagem. 2004; 9(1): 15-24. 
 
7 Brasil. Ministério da saúde. Gestão do trabalho e da regulação profissional em 
saúde: agenda positiva do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em 
saúde. 3ºed. Brasília; 2009. 
 
8 Associação Brasileira de Enfermagem. Cartilha do trabalhador de enfermagem: 
saúde, segurança e boas condições de trabalho. Rio de Janeiro: ABEn/RJ; 2006. 
 
9 Silva DMPP, Marziale MHP. Problemas de saúde responsáveis pelo absenteísmo 
de trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário. Acta Scientaru Health 
Sciences. Maringá, 2003; 25 (2): 191-197. 
 
10 Lima Júnior JH, Ésther AB. Transições, prazer e dor no trabalho de enfermagem. 
Rev. Administrativa de Empresas, São Paulo. 2001; 41(3): 20-30. 
 
11 David HMSL, Mauro MYC, Silva VG, Pinheiro MA de S, Silva FH. Organização do 
trabalho de enfermagem na Atenção Básica: uma questão para a saúde do 
trabalhador. Rev. Texto & Contexto Enfermagem. Florianópolis. 2009; 18(2): 206-
214. 
 
12 Laurell AC, Noriega M. Processo de produção e saúde: trabalho e desgaste 
operário. São Paulo: HUCITEC; 1989. 
 
13 Oddone I, Gastone M, Gloria S, Biante G, Chiatella MREA. Ambiente de trabalho: 
a luta dos trabalhadores pela saúde. São Paulo: HUCITEC; 1986. 
 



59 
 

                                                                                                                                                                                     

14 Silva, VEF. O desgaste do trabalhador de enfermagem: relação trabalho de 
enfermagem e saúde do trabalhador. Tese (doutorado). Escola de enfermagem da 
universidade de São Paulo. São Paulo, 1996. 
 
15 Murofuse NT. O adoecimento dos trabalhadores de enfermagem da fundação 
hospitalar do estado de Minas Gerais: reflexo das mudanças no mercado do 
trabalho. Tese (Doutorado). Escola de Enfermagem da Universidade de Ribeirão 
Preto – SP, 2004. 
 
16 Ramos EL. A qualidade de vida do trabalho: dimensões e repercussões na saúde 
do trabalhador de enfermagem de terapia intensiva. Dissertação (Mestrado). 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Enfermagem. Rio de 
Janeiro, 2009.  
 
17 Piesanti SR. A carga de trabalho dos auxiliares de enfermagem de uma unidade 
de terapia intensiva de um hospital neurocirúrgico. Dissertação (mestrado). Escola 
de Engenharia da Universidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2004. 
 
18 Garanhani ML, Martins JT, Robazzi MLCC, Gotelipe IC. O trabalho de 
enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva: significado para técnicos de 
enfermagem. Revista Eletrônica de Saúde Mental, Álcool e Drogas. 2008; 1(2): 1-15. 
 
19 Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico. In: 
consulta pública. Brasília, 2005. Disponível em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/port2005/PT-03-CONS.htm. Acesso em 
19 de março de 2013. 
 
20 Martins AC. Sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho de enfermagem 
em Unidade de Terapia Intensiva. Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. 
 
21 Oliveira ECN. O psicólogo na UTI: reflexões sobre a saúde, vida e morte nossa 
de cada dia. Psicol Cienc Prof. 2002; 22: 30-41. 
 
22 Corrêa CF. Biossegurança em uma unidade de terapia intensiva – a percepção 
da equipe de enfermagem. Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem Anna 
Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Rio de Janeiro, 2006. 
 
23 Santos FD, Cunha MH, Robazzi MLCC, Pedrão LJ, Silva LA, Terra FS. O 
estresse do enfermeiro nas unidades de terapia intensiva adulto: uma revisão de 
literatura. Rev Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas – SMAD. 2010; 6(1): 1-16. 
 
24 Ferrareze MVG, Ferreira V, Carvalho AMP. Percepção do estresse entre 
enfermeiros que atuam em terapia intensiva. Acta Paul Enferm. 2006; 19(3): 310-
315. 
 
25 Felli VEA. Monitoramento da saúde do trabalhador de enfermagem: promovendo 
a qualidade de vida no trabalho. Relatório de pesquisa (FAPESP). São Paulo: escola 
de enfermagem da USP; 2007. 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/port2005/PT-03-CONS.htm


60 
 

                                                                                                                                                                                     

 
26 Martino MMF de, Misko MD. Estados emocionais de enfermeiros do desempenho 
profissional em unidades críticas. Rev Esc Enferm USP, 2004; 38 (2):161-7. 
 
27 Benatti MCC. Acidentes do trabalho entre trabalhadores de enfermagem de um 
hospital universitário. Rev Esc Enferm USP. 2001; 35(2): 155-2. 
 
28 Teegen F, Müller J. Trauma exposure and post – traumatic stress disorder in 
intensive care unit personnel. Psychother Psychosom Med Psychol, 2000; 50(9-10): 
384-90. 
 
29 Secco IA de O, Robazzi ML do CC, Souza FEA, Shimizu DS. Cargas de trabalho 
de materialidade externa na equipe de enfermagem do hospital de ensino do 
Paraná, Brasil. Ciencia y Enfermeria, 2011; 18(3): 69-81. 
 
30 Magnano TSBS et al. Condições de trabalho, características sócio demográficas 
e distúrbios musculoesqueléticos em trabalhadores de enfermagem. Acta Paul 
Enferm. 2010; 23(2): 187-93. 
 
31 Loiola RA, Felli VEA. Musculoskeletal disorders among nursing workers and the 
quality of life. Ergonomia: Na International Journal of Ergonomics na Human Factors. 
2007; 29: 259-6. 
 
32 Mendonça DS, Barbosa APA, Serrato BRE, Ribeiro AAS, Veronezi RJB, Vale 
APS do. Incidência de queixas músculo – esqueléticas em profissionais de 
enfermagem da unidade de terapia intensiva de Anápolis- Goiás – Brasil. Revista 
Brasileira de Ciências da Saúde. 2009; 13(3); 69-76. 
 

33 Marinato MVNB, Severo DF, Marchand EAA, Siqueiro HCH. Absenteísmo na 
enfermagem: uma revisão integrativa. Rev. Gaúcha Enfermagem, Porto Alegre, 
2010; 31(1): 160-6. 
 
34 Leitão IM de a, Fernandes AL, Ramos IC. Saúde ocupacional: analisando os 
riscos à equipe de enfermagem numa unidade de terapia intensiva. Cienc. Cuid. 
Saúde, 2008; 7(4): 476-84. 
 
35 Costa TF, Felli VEA, Baptista PCP. A percepção dos trabalhadores de 
enfermagem sobre o manejo dos resíduos químicos perigosos. Rev Esc Enferm 
USP. 2012; 46(6): 1453-61. 
 
36 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria no 466/MS/SVS de 04 de junho de 1998. 
Disponível em http://www.anvisa.gov.br/legis/portaria/46698.html. Acesso em 12 de 
fevereiro de 2012. 
 
37 Gomes GC, Lunardi Filho WD, Erdmann AL. Sofrimento psíquico em 
trabalhadoras da UTI. Revista de Enfermagem da UERJ. 2006; 14(1): 93-9. 
 

http://www.anvisa.gov.br/legis/portaria/46698.html


61 
 

                                                                                                                                                                                     

38 Barreto IC de HC, Grisi SJFE. Morbidade referida e seus condicionantes em 
crianças de 5 a 9 anos em Sobral (CE). Rev. Bras. Epidemiologia, 2010; 13(1): 35-
48. 
 
39 Silva DMPP da, Tomanik EA. Morbidade referida por moradores ribeirinhos de 
Porto Rico, PR, Brasil. Rev. Bras. de Enferm. Brasília, 2010; 63(3): 452-8. 
 
40 Costa JSD et.al. Utilização dos serviços ambulatoriais de saúde por mulheres: 
estudo de base populacional no sul do Brasil. Cad Saúde Pública. 2008; 24(2): 2843 
– 51. 
 
41 Malta DC, Leal M do C, Costa MFL, Morais Neto OL de. Inquéritos nacionais de 
saúde: experiência acumulada e proposta para o inquérito de saúde brasileiro. Ver 
BrasEpidemiol. 2008; 11(1): 159-67. 
 
42 Cesar CLG, Figueiredo GM, Westephal MF, Cardoso MRA, Costa MZ de A, 
Gattas VL. Morbidade referida e utilização de serviços de saúde em localidades 
urbanas brasileiras: metodologia. Rev. Saúde Pública, 1996; 30(2): 153-60. 
 
43 Oliveira TC, Soler ZASG. Estudo de morbidade referida entre alunos de 
graduação de enfermagem. Arq Ciênc Saúde, 2004; 11(3): 163-8. 
 
44Lebrão ML, Carandina L, Magaldi C. Análise das condições de saúde e de vida da 
população urbana de Botucatu, São Paulo (Brasil) – IV – Morbidade referida em 
entrevistas domiciliares, 1983 – 1984. Rev Saúde Pública. 1991, 25(6); 452-60. 
 
45Viacava F. Informações em saúde: a importância dos inquéritos de um centro de 
material e esterilização. Cienc Cuid Saúde, 2007; 6(1): 95-102.   
 
46 Leite PC, Silva A. morbidade referida em trabalhadores de enfermagem de um 
centro de material e esterilização. Cienc Cuid Saude. 2007; 6(1): 95-102. 
 
47 Benatti MCC, Nishide VM. Elaboração e implantação do mapa de riscos 
ambientais para prevenção de acidentes do trabalho em uma unidade de terapia 
intensiva de um hospital universitário. Rev Lat Am Enfermagem. 2000; 8(5): 13-20.  
 
48 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de 
ações programáticas estratégicas. Área técnica de saúde do trabalhador. Lesões por 
esforço repetitivo (LER), distúrbios osteomusculares (DORT), dor relacionado ao 
trabalho: protocolos de atenção integral a saúde do trabalhador de complexidade 
diferenciada. Brasília, 2006. 
 
49 Spíndola T, Santos RS. Mulher e trabalho: a história de vida das mães 
trabalhadoras de enfermagem. Rev Lat Am Enfermagem, 2003; 11(5):593-600. 
 
50 Costa FM, Vieira MA, Sena RR. Absenteísmo relacionado às doenças entre 
membros da equipe de enfermagem de um hospital escola. Rev Bras Enferm, 2009; 
62(1): 38-41. 
 



62 
 

                                                                                                                                                                                     

51 Fernandes JD, Ferreira SL, Albergaria AK, Conceição FM da.Mental Health and 
woman work: nurses images and representation. Rev Lat Am Enfermagem. 2002; 
10(2): 105-15.  
 
52 Monteiro Junior AT. Riscos ocupacionais e problemas de saúde associados às 
condições de trabalho de enfermagem em unidades intensivas hospitalares. 
Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
2010. 
 
53 Paz AF da. Relação entre fatores de risco no ambiente hospitalar e a saúde dos 
trabalhadores de enfermagem. Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2009. 
 
54 Preto VA. O estresse entre enfermeiros que atuam em unidade de terapia 
intensiva. Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2005.  
 
55 Urizzi F. Vivências de familiares de pacientes internados em terapia intensiva: o 
outro lado da internação. Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2008.   
 
56 Mininel VA, Baptista PCP, Felli VEA. Cargas psíquicas e processos de desgaste 
em trabalhadores de enfermagem de hospitais universitários brasileiros. Rev Lat Am 
Enfermagem, 2011; 19 (2) 215-23.   
 
57 Brasil. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
Comunicado do Ipea nº64-PNAD 2009, primeiras análises: tendências demográficas. 
Ipea – Instituto Brasileiro de pesquisa econômica aplicada, Brasília, 2010 [capturado 
em 30 de abril 2013]. Disponível em: 
HTTP://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/101013_comunicadoipe
a64.pdf 
 
58 Ramos EL. A qualidade de vida no trabalho: dimensões e repercussões na saúde 
do trabalhador de enfermagem de terapia intensiva. Dissertação (mestrado). 
Universidade do Rio de Janeiro. 2009. 
 
59 Ferreira LRC, De Martino MMF. Stress no cotidiano da equipe de enfermagem e 
sua correlação com o cronótipo. Estud Psicol. 2009; 26(1): 65-72. 
 
60 Moreno CRC, Fisher FM, Rotenberg L. A saúde do trabalhador na sociedade 24 
horas. Perspec. São Paulo. 2003; 17 (1): 34-46. 
 
61 Pitta A. Hospital: dor e morte como ofício. 5ª edição. Hucitec. São Paulo, 2003. 
 
62 Costa FM, Vieira Ma, Sena RR. Absenteísmo relacionado a doenças entre 
membros da equipe de enfermagem de um hospital escola. Rev. Bras. Enfermagem 
[online]. 2009; 62 (1): 38 - 44.  
 

http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/101013_comunicadoipea64.pdf
http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/101013_comunicadoipea64.pdf


63 
 

                                                                                                                                                                                     

63 Araújo TM, Carmo Júnior JJ, Almeida MMG, Pinho OS. Prática de atividades de 
lazer e morbidade psíquica em residentes de áreas urbanas. Rev Baiana Saúde 
Pública. 2007; 31(2): 294-31. 
 
64 Pereira MER, Bueno SMV. Lazer – Um caminho para aliviar as tensões no 
ambiente de trabalho em UTI: uma concepção da equipe de enfermagem. Rev Lat 
Am Enfermagem. 1997; 5(4): 75-83. 
 
65 Elias MA, Navarro VL. A relação entre o trabalho, a saúde e as condições de 
vida: negatividade e positividade no trabalho das profissionais de enfermagem de 
um hospital escola. Rev Lat Am Enfermagem. 2006; 14(4): 517-25. 
 
66 Porto JLR, Santos LG, Vasconcelos MCC, Fonseca EOS. Saúde ocupacional: 
uma análise aos riscos relacionados à equipe de enfermagem da unidade de terapia 
intensiva. FG Ciência. 2011; 1(1): 1-19. 
 
67 Miranda EJP, Stancato K. Riscos à saúde da equipe de enfermagem em unidade 
de terapia intensiva. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 2008; 20(1): 68-726. 
 

68 DATASUS. Ministério da Saúde. Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID10[online]. Brasil, 2008. 
[capturado 10 de novembro de 2012]. Disponível em: 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=040203.  
 
69 Franco GP, Barros ALBL, Martins LAN. A qualidade de vida e sintomas 
depressivos em residentes de enfermagem. Rev Lat Am Enferm. 2005, 13 (2): 139 -
44. 
 
70 Murofuse NT, Marziale MHP. Doenças do sistema osteomuscular em 
trabalhadores de enfermagem. Rev Lat Am Enfermagem. 2005; 13 (2): 364-72. 
 
71 Freitas JRS de, Lunardi Filho WD, Lunardi VL, Feitas K da SS. Distúrbios 
ostemusculares relacionados ao trabalho do profissional de enfermagem de um 
hospital universitário. Rev. Eletr. Enf. [internet]. 2009; 11(4): 904-11. Disponível em 
http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n4/v11n4a16.htm. Acesso em 02 de maio de 2013. 
 
72 Gurgueira GP, Alexandre NMC, Correa Filho HR. Prevalência de sintomas 
musculoesquelética em trabalhadores de enfermagem. Rev Lat Am Enfermagem. 
2003; 11(5):608-13.  
 
73 Silva DMPP, Marziale MHP. O adoecimento da equipe de enfermagem e o 
absenteísmo – doença. Revista Ciência, Cuidado e Saúde Maringá. 2002; 1(1): 133-
136. 
 
74 Magnago TSBS, Lisboa MTL, Souza IEO, Moreira MC. Distúrbios 
musculoesqueléticos em trabalhadores de enfermagem: associação com condições 
de trabalho. Rev Bras Enferm. 2007; 60(6): 701-5. 
 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=040203
http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n4/v11n4a16.htm


64 
 

                                                                                                                                                                                     

75 Brushini MCA. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos. Cad Pesqui. 
2007; 37(132): 537-72. 
 
76 Oliveira MM. Alterações psicofisiológicas dos trabalhadores de enfermagem no 
serviço noturno. Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem Anna Nery da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005. 
   
77 Fiamoncini RE, Fiamoncini RL. O stress e a fadiga muscular: fatores que afetam 
a qualidade de vida dos indivíduos. Revista Digital. Buenos Aires, 2003; 9: 66. 
Disponível em: http://www.efdeportes.com 
 
78 Santa Rosa PLF, Fisher FM, Borges FNS, Soares NS, Rotenberg L, Landsbergis 
P. Percepção do sono e da fadiga entre trabalhadores de enfermagem. Rev Enferm 
UFRJ. 2007; 15(1): 100-6. 
 
79 Vasconcelos SP, Fisher FM, Reis AOA, Moreno CR de C. fatores associados à 
capacidade para o trabalho e percepção de fadiga em trabalhadores de enfermagem 
da Amazônia Ocidental. Revista Brasileira Epidemiologia. 2011; 14 (4); 688-97. 
 
80 Couto HÁ. Stress e qualidade de vida dos executivos. Rio de Janeiro: COP, 1987. 
 
 

81 Cavalheiro AM, Moura DF Junior, Lopes AC. Estresse de enfermeiros com 
atuação em unidade de terapia intensiva. Rev Lat Am Enfermagem, Ribeirão Preto 
[periódico na internet] fev 2008 [acesso em: 30 maio 2013]; 16(1). Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692008000100005&l
ng=pt&n rm=iso. 
 

82 Saraiva KIRO, Santos ZMSA, Landim FLP, Lima HP, Sena SLO. Processo de 
viver do familiar cuidador na adesão do usuário hipertenso ao tratamento. Texto e 
Contexto Enferm, Florianópolis. 2007; 1(16): 63-70. 
 
83 Lessa I. Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: um desafio para a 
complexa tarefa da Vigilância. Ciênc. Saúde Coletiva. 2004, 9(1): 931 -943. 
 
84 Stefani E, Kasinski N, Carvalho AC. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar. 
São Paulo. Manole, 2004. 
 
85 Brasil. Ministério da Saúde. Hipertensão Arterial Sistêmica. Saúde da Família. 
Caderno de Atenção Básica, nº15. Brasília, 2006. Disponível em: 
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernosab/abcad15.pdf. Acesso 
em 30 de maio de 2013.  
 
86 Aquino EMMLL, Magalhães LBNC, Araujo MJ, Almeida M da CC, Leto JP. 
Hipertensão arterial em trabalhadores de enfermagem - padrão de ocorrência 
diagnóstico e tratamento. Arq Bras Cardiol. 2001; 7(3): 197-202. 
 

http://www.efdeportes.com/
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernosab/abcad15.pdf


65 
 

                                                                                                                                                                                     

87 Ramos MM et.al. Prevalência de fatores de risco cardiovasculares em 
profissionais de saúde no ambiente de trabalho. Rev da SOCERJ. Rio de Janeiro. 
2006; 19(4): 309-312.  
 
88 Hipólito RL. Condições de trabalho e saúde da equipe de enfermagem 
intensivista na rede particular no município de Campos dos Gaytacazes: estudo de 
caso. Dissertação (Mestrado). Faculdade de enfermagem da Universidade do estado 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005. 
 
89 Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2011: Vigilância de Fatores de Risco e 
proteção par Doenças por Inquérito Telefônico. Brasília, 2012.  
 
90 Ribeiro RP, Ribeiro PHV, Marziale MHP, Martins MB, Santos MR. Obesidade e 
estresse entre trabalhadores de diversos setores de produção: uma revisão 
integrativa. Acta Paulista de Enfermagem. 2011; 24(4): 1-12. 
 
91 Coelho ACVD, Ramos IC, Almeida SS de, Braga VAB, Coelho PBB. Técnico de 
enfermagem e o cuidado da sua saúde: conhecendo esta realidade. Cienc. Cuid. 
Saúde. 2010; 9(3): 487-93. 
 
92 Brasil. Ministério da Saúde. Saúde do Trabalhador. Cadernos de Atenção Básica 
nº5. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
 
93 Hays MA, All AC, Mannahan C, Cuaderes E, Wallace D. Reported stressors and 
ways of coping utilized by intensive care unit nurses.DimensCritCareNurs.2006; 25: 
185-193. 
 
94 Inoue KC, Matsuba LM. Dimensionamento da equipe de enfermagem da UTI-
adulto de um hospital ensino. Revista Eletrônica de Enfermagem. 2009; 11(1): 55-
63. 
 
95 Stumm EMF, Scapin D, Fogliatto L, Kirchner RM, Hildebrandt LM. Qualidade de 
vida, estresse e repercussões na assistência: equipe de enfermagem de uma 
unidade de terapia intensiva. Revista Texto & Contexto Porto Alegre. 2009; 8(1): 
140-155. 
 
96 Corrado BG. Doenças agudas. In: Compêndio de Homeopatia. Associação 
Paulista de Homeopatia. Piracicaba. 1997; 1(24): 1-8. 
 
97 Organização Mundial da Saúde, relatório mundial. Cuidados inovadores para 
condições crônicas: componentes estruturais de ação. Brasília, 2003. 
 
98 Beck CLC, Stekel LMC, Gonzales RMB, Donaduzzi JC. O trabalho da 
enfermagem em unidades críticas e sua repercussão sobre a saúde dos 
trabalhadores. Esc. Anna Nery Rev Enfermagem. 2006; 10(2): 221-7. 
 
99 Magalhães FA da C. Estresse ocupacional e fatores associados entre servidores 
da UFMT, campus Cuiabá – MT. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-
graduação em Saúde Pública da UFMT. Cuiabá, 2011. 



66 
 

                                                                                                                                                                                     

 
100 Ratier APP. Qualidade de vida de trabalhadores de enfermagem com distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho. Dissertação (Mestrado). Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. 
 
101 Pinheiro FA, Tróccoli BT, Carvalho CV. Validação do Questionário Nórdico de 
Sintomas osteomusculares como medida de morbidade. Rev Saúde Pública. 2002; 
36(2): 307-12. 
 
102 Ferraze MVG, Ferreira V, Carvalho AMP. Percepção do estresse entre 
enfermeiros que atuam em terapia intensiva. Acta Paulista Enfermagem. 2006; 
19(3): 310-15. 
 
103 DEF. Dicionário de especialidades farmacêuticas. [2012]. Disponível em 
http://www.def.com.br. Acesso em 04 de dezembro de 2012.   
 
104 Loyola Filho AI, Uchoa E, Guerra HL. Prevalence and factors associated with 
self-medication the Babuí health survey. Rev Saúde Pública 2002; 36(1): 55 – 62. 
 
105 Associação Médica Brasileira. Automedicação. Ver Assoc Med Bras 2001; 
47(4):269-70. 
 
106 Oliveira ALM, Pelógia NCC. Cefaleia como principal causa de automedicação 
entre os profissionais da saúde não prescritos. Rev Dor. São Paulo, 2011; 12(2): 99 
– 103. 
 
107 Bouza ET, Torrado RV. Automedicación em El personal de enfermeira 
hospitalaria. Enferm Clin. 2006; 16(4): 210-3. 
 
108 Mattede MGS, Dalapícola JE, Pereira EP. Atenção farmacêutica na dor. 
Infarma. 2004; 16 (9/10): 57-60. 
 
109 SecoliSR. Interações medicamentosas: fundamentos para a prática clínica da 
enfermagem. Rev Esc Enferm USP. 2001; 35(1): 31-34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.def.com.br/


67 
 

                                                                                                                                                                                     

 

APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

      Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine o final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

      Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não 

será penalizado (a) de forma alguma. 

 

Título da Pesquisa: “Morbidade Referida pelos Trabalhadores de Enfermagem na 

Unidade de Terapia Intensiva”. 

 

Responsável pela pesquisa: Ana Paula Fernandes de Oliveira Macedo 

Orientadora: Profa. Dra. Arlete Silva. 

Endereço: Rua: Vereador Rafael Braga, no 750, apartamento 12 bloco B, Bairro 

Jardim Santa Clara, Taubaté-SP, CEP 12080-080. 

Fone: (12) 8163-2075 (12) 3426-2930 

 

(Consentimento para agir como um sujeito na pesquisa) 

 

      O objetivo é avaliar as queixas de saúde relatadas pelos trabalhadores de 

enfermagem atuantes na unidade de terapia intensiva e identificar o tratamento e os 

medicamentos utilizados pelos trabalhadores de enfermagem frente à morbidade 

referida. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de campo, com abordagem 

quantitativa. Serão incluídos no estudo todos trabalhadores de enfermagem das 

unidades de terapia intensiva, denominadas A, B e C do Hospital Regional do Vale 

do Paraíba. A coleta de dados será realizada com o uso de um questionário, sendo 

que as variáveis analisadas serão: os dados sociodemográficas como idade, sexo, 

etnia, estado civil, escolaridade, número de filhos, categoria profissional, renda 
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mensal, e o número de pessoas que compartilham dessa renda; dados relacionados 

ao trabalho como tempo de serviço, turno de trabalho, se possui outro emprego, 

atividade profissional, jornada de trabalho; dados relativos à morbidade referida 

como estado de saúde atual se possui alguma queixa de saúde, tempo da queixa, 

qual o tratamento, e medicamento que esta tomando, qual, há quanto tempo, 

dosagem, periodicidade, prescrição médica e indicação de uso.  

 

 

___________________________________  

Ana Paula Fernandes de Oliveira Macedo 

 

      Eu, ___________________________________________________ abaixo 

assinada, concordo em participar do estudo “Morbidade Referida pelos 

Trabalhadores de Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva”. Fui 

devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Ana Paula Fernandes de 

Oliveira Macedo sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Foi-me 

garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

______________, ____de_________________de 20__ 

Local e data 

Nome: ________________________________________________________  

Assinatura: _____________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Solicitação de autorização para coleta de dados 

  

 CEPPE 

Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

 

São Paulo,  

Ilmo. Sr Carlos Alberto Maganha 

DD. Superintendente do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence 

 

 

Prezado Senhor 

 

 

      A aluna Ana Paula Fernandes de Oliveira Macedo do Programa de Mestrado 

Acadêmico em Enfermagem da Universidade Guarulhos está desenvolvendo a 

dissertação com o tema “Morbidade Referida pelos Trabalhadores de Enfermagem 

da Unidade de Terapia Intensiva”, sob minha orientação (Projeto Anexado). 

      O estudo tem com objetivos avaliar as queixas de saúde relatadas pelos 

trabalhadores de enfermagem atuantes na unidade de terapia intensiva e identificar 

o tratamento e medicamento utilizado pelos trabalhadores de enfermagem frente a 

morbidade referida. Para viabilidade deste estudo, solicitamos a V.Sa autorização 

para coletar os dados com todos profissionais de enfermagem, que atuam nas 

unidades de terapia intensiva, que concordarem em participar do estudo, assinando 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados serão obtidos por meio de 

um questionário com questões relativas aos dados sociodemográficas, dados 

relacionados ao trabalho e dados relativos à morbidade referida. 

      A coleta de dados será realizada pela própria autora do estudo, nos dias e 

horários, determinados pela V.Sa de forma a não interferir na rotina do trabalho dos 

profissionais de enfermagem da UTI. 

      Todas as dúvidas relacionadas à pesquisa serão prontamente esclarecidas, e 

não haverá ônus financeiro para V.Sa ou para instituição. 

      Serão assegurados o sigilo e o caráter confidencial das informações coletadas. 
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      Agradeço antecipadamente a valiosa colaboração de V.S.ª Colocamo-nos a 

disposição para quaisquer esclarecimentos, nos telefones e endereço eletrônico 

abaixo.  

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________ 

Profª Drª Arlete Silva 

Orientadora 

Profª Drª Arlete Silva 

Telefone: 11 24641785 / 11 92694644 

Email: arlsilva@uol.com.br 

 
 
 
 
Enfermeira Mestranda Ana Paula Fernandes de Oliveira Macedo 

Telefone: 012 34262930 / 012 81632075 

Email: anapaula.nursing@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arlsilva@uol.com.br
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APÊNDICE C – Questionário 

 

Data : _____/_____/______ 

 
Parte A - Dados Sócio Demográficos: 
 
1. Iniciais do nome:____________      2. Idade: ______  

3. Sexo: 1(  ) masculino  2(  ) feminino 

4. Etnia: 1(  ) branco   2 (  ) negro  3(  ) mulato  4(  ) amarelo  5(  ) mestiço  

5. Estado Civil: 1(  ) solteiro  2(  ) casado  3(  ) viúvo  4(  ) separado  5(  ) divorciado 

6(  ) amasiado 

6. Escolaridade: 1(  ) Ensino médio completo  2(  ) Ensino médio incompleto 

3( ) Superior Completo   4( ) Superior Incompleto  

5( ) Pós graduação: área__________________ 

7. Filhos: 1(  )sim   2 (  )não 

8. Categoria profissional: 1(  ) Enfermeiro 2(  ) Técnico de enfermagem  

3(  ) Auxiliar de enfermagem 

9. Renda Mensal: 1(  ) de R$ 500,00 à R$ 1000,00   2(  ) de R$ 1001,00 à R$ 2000,00  

3(  ) mais de R$ 2000,00 

10. Número de pessoas que dependem dessa renda:_______________________  

Parte B – Dados Profissionais 

11. Tempo de serviço na instituição: ___________ (  ) anos (  ) meses  

12. Tempo de serviço na UTI:___________(  ) anos (  )meses 

13. Turno de trabalho: 1(  ) manhã   2(  ) tarde  3(  ) noite  4(  ) 6h diárias  5(  ) 12x36h  

14. Carga horária semanal:______________  

15. Tem outro emprego: 1(  ) sim   2 (  ) não      

16. Se sim, qual atividade desenvolve:______________________________ 

17. Qual o turno de trabalho:__________________________________ 

18. Carga horária semanal:_________________________________ 
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19. Tira férias todo ano? 1(  ) sim   2(  ) não   

19 a. Você aproveita suas férias para descansar? 1(  ) sim   2(  ) não   

19 b. Se sim, o que faz?_____________________________ 

20. Seu grau de relacionamento com seus colegas de trabalho é:  

1(  )ruim  2(  )regular  3(  )bom  4(  )muito bom 

 

Parte C - Morbidade Referida: 

21. Como você classifica seu atual estado de saúde? 

1(  )ótimo       2( )bom       3( )regular     4( )ruim       5( )péssimo 

Justifique:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

22. Você tem alguma queixa ou problema de saúde?  1(  )Não     2(  )Sim   

22a.Se a resposta foi SIM, qual (is) 
queixa(s):__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

23. Há quanto tempo (em anos): ________________________________________  

24. O que você faz para cuidar-tratar esse problema da saúde? 

__________________________________________________________________ 

25. Você relaciona o aparecimento desse problema(s) de saúde com o trabalho que  

desenvolve nesta UTI? 1 (  ) Sim  2 (  ) Não 

Justifique__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

26. Qual o local de tratamento para esse problema de saúde? 

 _________________________________________________________________ 

27. Quem indicou/recomendou esse tratamento? 
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28. Está tomando algum remédio?   1( )Não     2( )Sim   
 
28 a. Se SIM, qual (is) remédio(s) está tomando? 
 

 Medicamento Frequência 
(vezes/dia) 

Quem indicou / prescreveu 

1   1( )médico  2( )enfermeiro  3( )farmacêutico  
4( )amigos/parentes 5( )conta própria           

6( )outro________ 

2   1( )médico  2( )enfermeiro 3( )farmacêutico   
4( )amigos/parentes 5( )conta própria           

6( )outro________ 

3   1( )médico  2( )enfermeiro  3( )farmacêutico   
4( )amigos/parentes  5( )conta própria           

6( )outro________ 

4   1( )médico  2( )enfermeiro  3( )farmacêutico  
4( )amigos/parentes  5( )conta própria          

6( )outro________ 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


