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RESUMO 

 

Ferreira LLA. Morbidade referida por trabalhadores de enfermagem de um hospital 

público em São José dos Campos-SP. [Dissertação de Mestrado]. Guarulhos (SP): 

Universidade Guarulhos; 2015. 

O trabalho, processo determinante na constituição do próprio homem, 
pode ser uma fonte de prazer, realização, crescimento e subsistência, mas ao 
mesmo tempo pode se tornar fonte de desgaste e sofrimento de acordo com sua 
organização física e humana, rompendo os limites da resistência física e psicológica, 
contribuindo para os agravos à saúde do trabalhador. Estudos apontam a 
Enfermagem como uma ocupação com alto risco para adoecimento, em especial no 
ambiente hospitalar. Esta pesquisa descritiva, analítica, transversal, com abordagem 
quantitativa, é um recorte do estudo primário intitulado “Avaliação de Saúde dos 
Trabalhadores de um Hospital Geral de São José dos Campos – SP” e teve por 
objetivos analisar a morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem deste 
hospital, comparar a morbidade entre as três categorias de enfermagem (enfermeiro, 
técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem) e associar a morbidade com as 
características sociodemográficas, de trabalho e estilo de vida. A amostra foi 
composta por 327 trabalhadores, sendo 64 enfermeiros, 82 técnicos de enfermagem 
e 181 auxiliares de enfermagem. A coleta de dados foi feita por meio de acesso ao 
banco de dados elaborado no programa Excel, onde constavam todos os registros 
obtidos no estudo primário. Pelos resultados obtidos verificou-se que a idade média 
dos trabalhadores foi de 38,1(dp8,7) anos e que a maioria era do sexo feminino 
(79,8%), brancos (79,8%), casados/amasiados (53,9%). A renda familiar média foi 
de 5,0(dp2,4) salários mínimos. A maior parte dos profissionais estava alocada nos 
setores de UTI adulto/pediátrica (23,8%), Pronto Socorro (21,4%) e Clínica Médica 
(12,7%). Quanto ao tipo de trabalho executado no hospital, 46,8% trabalhadores 
consideraram “pouco pesado”; 76,5% cumpriam uma jornada diária de trabalho de 
mais de 10 horas. Quanto ao estilo de vida, verificou-se que 39,2% referiram 
ingestão de bebida alcoólica, 10,8% eram tabagistas e 47,3% relataram praticar 
exercício físico regularmente, numa frequência igual ou superior a três vezes na 
semana (67,1%). Em relação ao estado de saúde auto referido e queixas de saúde, 
observou-se que a maioria (64,2%) referiu seu estado de saúde como ótimo/bom, 
mas 89,3% tinham queixas de saúde, sendo que 55,2% referiram fazer algum 
tratamento. A distribuição das queixas de saúde mostrou que as seis principais 
estavam relacionadas com as doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo (27,9%); doenças do aparelho geniturinário (25,1%); doenças do aparelho 
circulatório (15,1%); doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (11,7%); 
doenças do aparelho respiratório (8,5%) e sintomas, sinais e achados anormais de 
exames clínicos e de laboratório não classificados em outra parte (4,6%). Quanto ao 
número de queixas que cada profissional referiu à média foi de 3,3(dp1,8). A 
associação entre queixa de saúde e características sociodemográficas, profissionais 
e estilo de vida mostrou que a maioria das pessoas acometidas pelas doenças do 
sistema osteomuscular são mulheres; as doenças geniturinárias associaram-se 
significativamente com sexo (mais frequente em mulheres), casadas/amasiadas e 
tabagistas; as doenças circulatórias associaram-se com sexo (mais frequente em 
mulheres) e idade (40 a 50 anos); as doenças endócrinas associaram-se com idade 



 

 

(40 a 50 anos), categoria profissional (mais comum entre auxiliares de enfermagem) 
e ingestão de bebida alcoólica; as doenças respiratórias associaram-se com sexo 
(maioria mulheres); os sintomas, sinais, achados anormais de exames clínicos e de 
laboratório não classificados em outra parte associaram com escolaridade (ensino 
superior), categoria profissional (enfermeiros) e hábito de não ingerir bebida 
alcoólica. Os resultados alertam para a necessidade da inserção imediata de um 
programa preventivo junto à instituição, buscando melhorar a saúde dos 
profissionais. 

 

Palavras chave: Morbidade. Enfermagem. Saúde do trabalhador. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
Ferreira LLA. Referred morbidity by nursing employees of a public hospital in Sao 
Jose dos Campos-SP. [Masters’ Degree Dissertation]. Guarulhos (SP): Universidade 
Guarulhos; 2015. 

The work, determining process in the constitution of man himself, can 
be a source of pleasure, achievement, growth and livelihood, but at the same time 
can become a source of wear and suffering according to their physical and human 
organization, breaking the physical and psychological resistance limits, contributing 
to the harm to workers' health. Studies indicate nursing as an occupation with a high 
sickens risk, especially in the hospital environment. This descriptive research, 
analytical, transversal, with a quantitative approach, is a division of the primary study 
entitled "Health Assessment Workers of a General Hospital in São José dos Campos 
- SP" and had as objectives analyze the referred morbidity by nursing staff of this 
hospital, comparing morbidity among the three categories of nursing (nurse, nursing 
technician and nursing assistant) and associated morbidity with the 
sociodemographic characteristics, work and lifestyle. The sample was consisted of 
327 workers, being 64 nurses, 82 nursing technicians and 181 nursing assistants. 
The data collection was done by means of access to the database developed in 
Excel software, which contained all the records obtained in the primary study. By the 
obtained results it was found that the average age of employees was 38.1 (dp8,7) 
years old and the majority were female (79.8%), caucasian (79.8%), married / 
cohabiting (53.9%). The average family income was 5.0 (dp2,4) minimum wage. Most 
professionals were allocated in the areas of adult ICU/pediatric (23.8%), ER (21.4%) 
and Medical Clinic (12.7%). Regarding the type of work performed in the hospital, 
46.8% workers considered it "little heavy"; 76.5% complied with a daily work journey 
over 10 hours. Regarding the lifestyle, it was found that 39.2% reported drinking 
alcohol, 10.8% were smokers and 47.3% reported that practice regular physical 
exercise, in a frequency less or more than three times a week (67, 1%). Regarding 
the health status self-referred and health complaints, it was observed that most 
(64.2%) reported their health status as excellent / good, but 89.3% had health 
complaints, of which 55.2 % reported doing some treatment. The distribution of 
health complaints showed that the top six were related to diseases of the 
musculoskeletal system and connective tissue (27.9%); genitourinary diseases 
(25.1%); circulatory diseases (15.1%); endocrine, nutritional and metabolic diseases 
(11.7%); respiratory diseases (8.5%) and symptoms, signs and abnormal clinical and 
laboratory findings not elsewhere classified (4.6%). Regarding the number of 
complaints that each professional said the average was 3.3 (dp1,8). The association 
between health complaints and sociodemographic characteristics, professional and 
lifestyle found that most people affected by diseases of the musculoskeletal system 
are women; the genitourinary disease were significantly associated with gender 
(more common in women), married/cohabiting and smokers; the circulatory diseases 
associated with gender (more common in women) and age (40-50 years); the 
endocrine diseases associated with age (40-50 years), professional category (more 
common among nursing assistants) and alcohol consumption; respiratory diseases 
associated with gender (mostly women); the  symptoms, signs, abnormal results of 
clinical and laboratory findings not elsewhere classified associated with education 



 

 

(higher education), professional category (nurses) and the routine of not drinking 
alcohol. The results emphasize the need for immediate insertion of a preventive 
program in the institution, seeking to improve the professionals’ health. 

 
 
Key words: Morbidity. Nursing. Worker's health. 
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1. INTRODUÇÃO 

  
 

A relação entre a exposição ocupacional e o surgimento de doenças já é 

discutido há muito tempo, porém, o movimento de preocupação e atenção com a 

saúde do trabalhador da enfermagem provém do constante aumento de 

adoecimento desta população que, por vezes, esquece-se de cuidar da própria 

saúde e das condições do ambiente de trabalho.  

O ambiente hospitalar é reconhecido como insalubre, fatigante e danoso 

para os profissionais, sendo um local favorável para o adoecimento, com riscos de 

acidentes e doenças decorrentes do processo de trabalho1,2,3. Os profissionais de 

enfermagem inseridos na produção em saúde estão expostos a uma diversidade de 

cargas geradoras de desgaste4. 

A enfermagem como profissão, pode ser muito gratificante e desafiadora, 

no entanto no exercício das suas funções, encontra uma variedade de problemas de 

saúde ocupacional.  

A enfermagem requer um estado de alerta incessante, exigindo do 

profissional plena saúde física, mental e emocional, pois está ligada diretamente 

com o cuidado ao ser humano e, frequentemente, esses trabalhadores estão 

envolvidos em atividades complexas e cargas excessivas de trabalho, o que pode 

colocar em risco sua saúde, tanto física quanto psíquica, como também o seu 

desempenho na assistência ao paciente4,5,6. O trabalhador pode tornar-se 

susceptível ao desenvolvimento de doenças ocupacionais ou ao agravo daquelas já 

existentes7,8, devido a vulnerabilidade inerente ao trabalho realizado e suas cargas, 

ao número precário de profissionais, remuneração insuficiente, turnos exaustivos, 

entre outros9,10. 

Geralmente possuem mais de um vínculo empregatício, devido às suas 

necessidades financeiras e manutenção de um padrão social, com pouco tempo 

destinado ao lazer. Ademais, como a maioria dos trabalhadores são mulheres, a 

jornada de trabalho doméstico também deve ser considerada na análise da 

qualidade de vida desses profissionais11. 

Os problemas de saúde entre os trabalhadores em geral têm gerado 

situações de absenteísmo e presenteísmo. O absenteísmo é o termo utilizado para 

caracterizar as ausências dos funcionários ao trabalho. No que tange a enfermagem, 
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existe um alto índice de absenteísmo por adoecimento e o afastamento do trabalho 

por motivos de saúde resulta em desgaste para o trabalhador que permanece na 

instituição, decorrente da sobrecarga gerada pelo baixo número de profissionais12. O 

presenteísmo se refere à presença física do indivíduo no ambiente laboral, que 

comparece ao trabalho doente e, consequentemente, com mau desempenho e baixa 

produtividade13, o que pode gerar riscos a vida do paciente, uma vez que esse 

profissionais atuam numa condição de saúde desfavorável para cuidar de outras 

pessoas14. Muitas vezes, os funcionários comparecem ao trabalho com 

manifestações de problemas de saúde14-16.  

A questão norteadora deste estudo é a preocupação com o processo do 

adoecer entre os trabalhadores de enfermagem. (Re)pensar o trabalho e identificar 

as morbidades é importante para minimizá-las e, assim, promover ou restabelecer à 

saúde. 

Os estudos sobre morbidade referida iniciaram-se na década de 20 nos 

países industrializados e a partir da década de 50 nos países em desenvolvimento17. 

Somente na década de 70 surgiu o interesse pelos dados sobre morbidade, com o 

surgimento dos boletins de alta hospitalar em São Paulo e, posteriormente, os 

inquéritos domiciliares de morbidade, pois os estudos de mortalidade utilizados 

desde meados do século XVII já não eram suficientes para os estudos de saúde 

pública devido ao aumento das doenças crônicas18; somente na década de 80 foram 

realizados os primeiros inquéritos domiciliares de informação de abrangência 

nacional19. 

Os inquéritos de saúde são pesquisas populacionais que devem ser 

vistas como ferramenta necessária para a coleta de informações sobre as diferentes 

dimensões do estado de saúde19,20. Os inquéritos de morbidade incluem questões 

sobre a percepção de saúde, que podem não estar disponíveis nos sistemas 

nacionais de informações21. Entre as informações não disponíveis encontram-se: 

percepção de saúde, doenças incapacitantes, comportamentos, fatores de risco, uso 

de serviços de saúde e características demográficas e socioeconômicas22.  

Instrumentos foram desenvolvidos para caracterizar as inúmeras 

dimensões do estado de saúde da população20 e dentre eles é comum o emprego 

de indicadores de morbidade referida. 
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A inclusão do questionamento sobre a percepção da morbidade permite 

estruturar indicadores para o monitoramento do estado de saúde das pessoas em 

seus vários domínios23. É uma das informações essenciais para conhecer as 

condições de saúde de uma população e planejar ações e possíveis intervenções 

em beneficio da mesma24. Essas informações são de grande valia na identificação 

dos problemas de saúde, auxiliando os pesquisadores a desenvolverem estudos que 

possam contribuir para a melhoria do estado de saúde da população tanto geral, 

como de grupos específicos. 

A morbidade referida, ou seja, sentida e expressa pelo próprio indivíduo, 

possui uma grande relação com a enfermidade, posto que as pessoas entrevistadas 

só podem falar de problemas de saúde ao qual tiveram percepção e consciência. 

Assim sendo, a morbidade referida, embora não seja uma forma cuidadosa de medir 

a prevalência das doenças, é uma informação de suma importância para estudar o 

comportamento das pessoas relacionado ao processo saúde-doença24. 

O processo saúde-doença é dinâmico e reflete uma ligação entre o corpo 

humano e os condicionantes sociais, ou seja, é um termo que faz menção a todas as 

variáveis que envolvem a saúde e a doença de uma pessoa ou grupos 

populacionais, portanto estão interligadas e são consequências dos mesmos fatores, 

os quais são cruciais para se avaliar o estado de saúde. A sua relação com o 

trabalho constitui o campo da Saúde do Trabalhador que se insere num determinado 

contexto histórico25.  

A sociedade tem passado por muitas modificações, as quais tem afetado 

de forma subjetiva o ser humano, tanto nos aspectos coletivo como individual26. A 

exaustão dos dias atuais e as modificações dos hábitos e padrões de 

comportamento decorrentes do processo de globalização geraram novos hábitos, 

causando mudanças no perfil de doenças e agravos à saúde27. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde28, os trabalhadores 
compartilham os perfis de adoecimento e morte da população em 
geral, em função de sua idade, gênero, grupo social ou inserção 
em um grupo específico de risco. Além disso, os trabalhadores 
podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, 
como consequência da profissão que exercem ou exerceram, ou 
pelas condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado. 
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A Medicina do Trabalho surgiu na Inglaterra com o inicio da Revolução 

Industrial expandindo-se de forma rápida entre os países, mas o advento da Saúde 

Ocupacional já marcada pela ação multiprofissional com a estratégia de intervir nos 

locais de trabalho para controlar os riscos ambientais iniciou-se apenas após a 

segunda guerra mundial. A Saúde Ocupacional progrediu para a Saúde do 

Trabalhador no Brasil na década de 1960 intervindo no processo saúde-doença dos 

grupos humanos em sua relação com o trabalho25. 

A Saúde do Trabalhador constitui uma área da Saúde Pública que tem 

como objeto de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde28, 

compreendendo a investigação das doenças e sua prevenção relacionada ao 

ambiente de trabalho. Essa área entende o trabalho como espaço de submissão e 

dominação do trabalhador pelo capital, almeja melhores condições de vida e 

trabalho e busca ainda compreender o processo de adoecimento dos 

trabalhadores29. O trabalho permite que o homem interaja com o mundo, em certo 

momento como transformador da natureza e outrora como agente de transformação. 

 

A construção teórica da relação trabalho-saúde permite pensar e 
investigar de maneira estruturada a relação, que responde por 
determinações complexas dos modos específicos de consumir a 
força de trabalho no processo laboral que se expressa em 
padrões específicos de desgaste dos trabalhadores30. 

 

O trabalho, processo determinante na constituição do próprio homem, 

pode ser uma fonte de prazer, de realização, crescimento e subsistência, mas ao 

mesmo tempo pode se tornar fonte de desgaste e sofrimento de acordo com sua 

organização física e humana, rompendo os limites da resistência física e psicológica, 

contribuindo para os agravos à saúde do trabalhador31,32.  

Desgaste é o resultado dos processos adaptativos que agridem o 

trabalhador permitindo registrar as mudanças negativas originadas pelas cargas de 

trabalho, ou seja, pela influência da ação laboral nos processos biopsíquicos 

humanos. As dimensões do desgaste facilitam caracterizar as formas sob as quais o 

corpo e a mente podem sofrer alterações. Com o passar dos anos as cargas de 

trabalho alteram a saúde dos trabalhadores, reduzem a produtividade e causam 

adoecimento físico e mental, necessitando, portanto, serem identificadas, prevenidas 

e/ou enfrentadas precocemente33. Cargas de trabalho “são elementos do processo 
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de trabalho que interatuam entre si e o corpo do trabalhador, gerando processos de 

adaptação que se traduzem em desgaste” desencadeando alterações nos processos 

biopsíquicos, que se manifestam como desgaste físico e psíquico, potenciais ou 

efetivamente apresentados29.  

Laurell e Noriega29 apontam as cargas de trabalho como físicas, 

químicas, biológicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas. A adoção desses 

elementos possibilita um melhor entendimento dos processos envolvidos que 

consomem a força de trabalho, ou desgastam as capacidades vitais do trabalhador. 

Cargas físicas são “derivadas das exigências técnicas para transformação do objeto 

de trabalho”; são as diversas formas de energia como, por exemplo, umidade, 

ventilação, vibrações, iluminação, ruído. As químicas são decorrentes principalmente 

de poeiras, fumaças, fibras, vapores, líquidos, radiações e “derivam-se 

principalmente do objeto de trabalho e dos meios auxiliares envolvidos em sua 

transformação, caracterizando o ambiente e sua interação com o trabalhador”; são 

substâncias ou produtos que podem penetrar tanto pela via respiratória, pela pele ou 

ingestão. As biológicas são derivadas das condições de higiene ambiental, no qual 

estão incluídos organismos animais ou vegetais, como por exemplo, bactérias, 

fungos, vírus, parasitas. Cargas mecânicas envolvem o tipo de tecnologia 

empregada no trabalho, bem como as condições de instalação e manutenção do 

processo de produção como, por exemplo, materiais soltos no ambiente laboral que 

podem prejudicar a integridade biopsicossocial dos trabalhadores, por meio de 

fraturas, contusões, entre outras. As cargas fisiológicas originam-se das diversas 

maneiras de se realizar a atividade laboral, como o esforço físico e visual, posições 

incômodas, horas extras ou a intensificação do trabalho, turnos longos, bem como 

alternância de turnos. As cargas psíquicas estão diretamente relacionadas à 

organização do trabalho geradora de estresse, como a periculosidade do mesmo, ao 

grau de responsabilidade na resolução das tarefas, aos ritmos das atividades, à 

repetitividade das tarefas, sendo constituída por elementos do processo de trabalho 

que podem causar danos à saúde do trabalhador29. 

As cargas são agrupadas de acordo com suas características. As físicas, 

químicas, biológicas e mecânicas são denominadas materialidade externa ao corpo 

e podem ser quantificadas; formam o conjunto de cargas que possuem solidez 

própria, ou seja, que se manifestam independente do corpo do trabalhador e ao 
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interagir com o corpo humano acarretam em danos à saúde, decorrentes do 

desgaste. Já as cargas fisiológicas e psíquicas são consideradas de materialidade 

interna por só adquirem materialidade no corpo humano; elas não podem ser 

detectadas ou medidas e necessitam do corpo humano para existir29. 

Dentre os conceitos incorporados na Saúde do Trabalhador vale ressaltar 

o desgaste e as cargas de trabalho, demarcando a perspectiva interativa entre o 

homem e os diferentes elementos presentes nos processos/ambientes de trabalho, 

levando a modos específicos de reação, adaptações e desgaste29. Sendo assim, ao 

investigar a categoria cargas de trabalho, deve-se analisar o processo de trabalho 

de um grupo e, a partir dele especificar suas inter-relações, como por exemplo, um 

ruído, além de ser uma carga física, pode se manifestar como uma carga psíquica34. 

Um grupo de pesquisadores da área criou o software intitulado como, 

Sistema de Monitoramento da Saúde do Trabalhador de Enfermagem (SIMOSTE)35 

que traça o perfil de adoecimento dos trabalhadores de enfermagem e seus 

determinantes, entre eles as cargas de trabalho e propõe intervenções para 

melhorar a qualidade de vida dos profissionais, como também da assistência 

prestada.  

Em estudo realizado com trabalhadores de enfermagem em cinco 

hospitais universitários brasileiros, foi identificada a exposição de diversos tipos de 

cargas psíquicas, associando-as com outras cargas de trabalho, evidenciando os 

desgastes consequentes desse tipo de carga, como estresse, fadiga, gastrite e 

cefaleia. Constatou também que em todas as unidades hospitalares estudadas os 

trabalhadores de enfermagem apresentaram problemas de saúde10. 

Outro estudo realizado a respeito da saúde dos trabalhadores de 

enfermagem de um hospital de Minas Gerais revelou que a força de trabalho da 

enfermagem desta instituição vem sendo consumida por problemas de saúde físicos 

e psíquicos, decorrentes das enfermidades causadas devido ao próprio trabalho, 

como as lesões por esforços repetitivos, depressão, angústia, estresse, hipertensão 

arterial, entre outras36. 

Em um instituto de doenças tropicais foi observado que dentre os 

profissionais da enfermagem os problemas de saúde mais relatados foram as 

varizes e as afecções osteomusculares representadas pelas lombalgias, como 

também os desgastes psíquicos como estresse/depressão, seguidos de transtornos 
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do sono. Registraram-se, ainda, problemas de articulação, cefaleia frequente, dores 

musculares crônicas, problemas oculares, lesão de coluna vertebral e mudança de 

humor/alteração de comportamento, como doenças provocadas ou agravadas 

segundo a percepção dos trabalhadores 37. 

No Hospital das Clínicas em Minas Gerais foi investigada a relação entre 

o trabalho, a saúde e as condições de vida dos profissionais de enfermagem, 

apontando o prazer do trabalho relacionado com a melhora do paciente e com a 

sensação de bem estar devido o serviço prestado, e o desprazer relacionado com a 

organização e as deficiências das condições do trabalho1. 

As relações entre a saúde e o trabalho têm sido tema de investigações 

refletindo a natureza abrangente do processo saúde e doença e suas implicações 

com as dimensões do trabalho na vida das pessoas.  

Observa-se que os estudos sobre morbidade referida relacionam-se, em 

sua maioria, com a população em geral, sendo poucos os que abrangem grupos 

específicos. 

As pesquisas que envolvem os problemas de saúde dos trabalhadores de 

enfermagem têm aumentado ao longo do tempo, porém é importante destacar que o 

enfoque principal destas buscas está mais associado a problemas 

osteomusculares38,39,40,41,42, estresse2,43,10,44,45, ou morbidades identificadas em 

setores específicos,
 como, setor de Centro de Material e Esterilização29, Urgência e 

Emergência46, Unidade de Terapia Intensiva9,47,48, Unidade de Oncologia49,50
 e 

Centro Cirúrgico51. 

Apesar da produção científica sobre a Saúde do Trabalhador ser extensa, 

ainda são poucos os estudos que buscam conhecer a morbidade referida dos 

trabalhadores de enfermagem de forma mais ampliada, abrangendo todos os 

setores de uma instituição hospitalar, o que nos motivou a desenvolver a presente 

pesquisa, pois seus resultados podem ampliar o conhecimento dos problemas de 

saúde desses trabalhadores, contribuindo para a implantação de medidas de 

monitoramento da saúde desses trabalhadores.  
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2. OBJETIVO 

 

 

Analisar a morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem de um 

hospital geral de São José dos Campos - SP. 

Comparar a morbidade entre as três categorias de enfermagem 

(enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem). 

Associar a morbidade com as características sociodemográficas, de 

trabalho e estilo de vida. 
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3. MÉTODO 

    

 

3.1. Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, analítica, transversal, com 

abordagem quantitativa dos dados. Trata-se de um recorte do estudo primário 

intitulado “Avaliação de Saúde dos Trabalhadores de um Hospital Geral de São José 

dos Campos – SP”52. 

 

 

3.2. Estudo Primário 

 

O estudo primário foi realizado em um hospital público de grande porte, 

localizado no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, que teve 

como objetivo geral avaliar as condições de saúde dos seus trabalhadores. O 

hospital conta com trabalhadores vinculados a Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e Servidores Públicos da Prefeitura da 

Cidade de São José dos Campos. Os participantes da pesquisa são trabalhadores 

lotados nos setores de Pronto Socorro, UTI Adulto, Clínica Médica, UTI 

Pediátrica/Neonatologia, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Central de Material e 

Esterilização, Maternidade, Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico, Ambulatório, 

Resgate, Programa Hospitalar Domiciliar, Núcleo Hospitalar, Banco de Leite, 

Auditoria, Educação Continuada, Engenharia Hospitalar, Engenharia Manutenção, 

Higiene, Hotelaria, Serviço de Controle Hospitalar e Supervisão. 

O hospital foi inaugurado em 1978 e conta com uma área de 14 mil m2. 

Atualmente, sua estrutura de atendimento, conta com 307 leitos. As áreas de 

atuação totalizam 27 especialidades ambulatoriais, além de banco de sangue, 

departamentos específicos para diagnósticos de doenças, exames por imagens e o 

pronto-socorro. É vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de São José dos 

Campos e gerenciado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina (SPDM) desde 2006. A instituição atende mensalmente cerca de 6.000 mil 

consultas, realiza 44.000 exames e mais de 1.500 internações. Entre outras 
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características, é reconhecido como Hospital Amigo da Criança e também como uma 

das melhores instituições de saúde do Estado de São Paulo. Recebeu o Prêmio 

COREN-SP de “Gestão com Qualidade Dimensão Hospitalar Edição 2011/2012”. 

A instituição conta com 1680 trabalhadores, lotados em todos os setores 

do hospital, sendo 250 da área administrativa, 1217 na área da saúde e 213 

distribuídos em outras categorias como manutenção, engenharia, lavanderia, 

limpeza, portaria e transporte. A amostra pesquisada foi de 883 trabalhadores 

selecionados por meio de sorteio no estudo primário. 

Para a realização do sorteio, cada trabalhador recebeu um número 

sequencial, que serviu como código; o sorteio foi feito por meio de planilha gerada 

pelo site Randomization.com. 

Os dados foram coletados por meio de questionários, formulários e 

exames clínicos laboratoriais, após autorização da instituição (ANEXO A) e da 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Taubaté - UNITAU (ANEXO B). 

 

 

3.3. Amostra 

 

A amostra do presente estudo foi constituída por 64 enfermeiros, 181 

técnicos de enfermagem e 82 auxiliares de enfermagem, totalizando 327 

trabalhadores de enfermagem lotados nas diversas unidades do Hospital.  

Foram incluídos todos os trabalhadores de enfermagem que participaram 

do estudo primário.  

 

 

3.4. Coleta de Dados 

      

A coleta de dados foi realizada por meio do acesso ao banco de dados 

elaborado no programa Excel, onde constavam todos os registros obtidos no estudo 

primário. Foi feita uma seleção dos trabalhadores de enfermagem sorteados, como 

também das variáveis selecionadas para o presente estudo. 
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3.4.1. Procedimentos Éticos 

 

O estudo primário foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Taubaté (UNITAU) (Protocolo nº 556/11).  

 

 

3.4.2. Instrumentos 

 

Foram utilizados os dados constantes dos APÊNDICES D e E do estudo 

primário, ora denominados, ANEXOS C e D.  

O ANEXO C é constituído de 3 partes, sendo a primeira (parte A) relativa 

aos dados pessoais, como sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade e 

naturalidade; a segunda (parte B) constam os dados profissionais, como tempo de 

serviço, local de trabalho, profissão, renda familiar, tipo de trabalho, horas 

trabalhadas por dia no hospital, férias anuais, outras atividades profissionais fora do 

horário de trabalho, atividades nos finais de semana, satisfação em relação ao 

trabalho, relacionamento com os colegas; e a terceira (parte C) constam os dados 

sobre estilo de vida dos trabalhadores, como hábitos de ingerir bebida alcóolica, de 

fumar e prática de exercícios físicos. 

No ANEXO D constam os dados relativos a morbidade referida, como 

classificação do estado de saúde, presença de problemas de saúde, de doenças 

crônicas como hipertensão arterial, diabetes e hipercolesterolemia, uso de 

medicamentos, se tem ou teve infarto, acidente vascular encefálico, varizes, 

lombalgia, cólica renal, cálculo renal, doença venérea, infecção urinária, doenças 

respiratórias, ou outras doenças.  

No APÊNDICE A consta a TABELA 6 com todos os dados relacionados 

às morbidades referidas pelos trabalhadores de enfermagem. 
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3.5. Apresentação e Análise dos Dados 

 

Os dados foram armazenados em programa Excel e apresentados em 

tabelas e analisados quantitativamente. 

As variáveis contínuas foram apresentadas por estatística descritiva, em 

valor mínimo e máximo, média e desvio padrão e as variáveis categóricas por 

número absoluto e frequência relativa. 

Foram utilizados testes estatísticos paramétricos, pois os dados são 

quantitativos e contínuos. Foram comparados os três grupos profissionais: 

Enfermeiros (N=81), Técnico de Enfermagem (N=181) e Auxiliar de Enfermagem 

(N=82) para a distribuição de frequência relativa (percentuais) de diversas variáveis, 

sendo utilizado o teste de igualdade de Duas Proporções. 

Utilizou-se também o Teste de ANOVA (Analysis of variance) para 

comparar os três grupos profissionais citados acima para a média de algumas 

variáveis quantitativas. Esse teste faz uma comparação de médias utilizando a 

variância. 

Também foi empregado como metodologia estatística o Teste Qui-

Quadrado para Independência para verificar a existência de associação entre cada 

uma das seis principais comorbidades: Doenças do Sistema Osteomuscular e do 

Tecido Conjuntivo; Doenças do Aparelho Geniturinário; Doenças do Aparelho 

Circulatório; Doenças Endócrinas, nutricionais e Metabólicas; Doenças do Aparelho 

Respiratório e Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 

laboratório, não classificados em outra parte, em relação às covariáveis Estilo de 

Vida, Sociodemográficas e Características de Trabalho.  

Foi considerado significativo p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

 

TABELA 1. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo as variáveis sociodemográficas. São José dos 
Campos, 2012. 

Variáveis 
Enfermeiro Técnico de Enf. Auxiliar de Enf. Total 

n % n % n % n % 
Idade (anos)         

Mínima/máxima                25/59        24/62                24/66                 24/66  

Média (dp) 36,0(8,1)  38,5(8,2)  39,1(9,8)  38,1(8,7)  

22|-30 12 18,7 22 12,3 11 13,4 45 13,8 

30|-40 38 59,3 89 50,0 36 43,9 163 50,3 

40|-50 8 12,5
◊
 47 26,4 23 28,0 78 24,0 

50|-60 6 9,3 18 10,1 8 9,7 32 9,8 

60 e mais - - 2 1,1 4 4,8 6 1,8 

Total* 64 100,0 178 100,0 82 100,0 324 100,0 

         

Sexo         

Feminino 54 84,4 148 81,8 59 72,0 261 79,8 

Masculino 10 15,6 33 18,2 23 28,0 66 20,2 

Total 64 100,0 181 100,0 82 100,0 327 100,0 

         

Etnia         

Branco 46 74,2 126 71,6 58 73,4 230 72,6 

Negro 9 14,5 18 10,2 7 8,9 34 10,7 

Mestiço 1         1,6
#
 16 9,1 7 8,9 24 7,6 

Mulato 5 8,1 12 6,8 6 7,6 23 7,2 

Amarelo 1 1,6 4 2,3 1 1,2 6 1,9 

Total* 62 100,0 176 100,0 79 100,0 317 100,0 
         

◊ (p<0,05) Enfermeiro versus Técnico e Auxiliar de enfermagem. 
# (p<0,05) Enfermeiro versus Técnico de enfermagem. 
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Continuação TABELA 1 

Variáveis 
     Enfermeiro   Técnico de Enf.   Auxiliar de Enf.               Total 

      n    %   n % n  %  n      % 
Estado Civil         

Casado/amasiado 29 45,3 99 54,7 48 59,3 176 54,0 

Solteiro 29 45,3
◊
 54 29,8 20 24,7 103 35,6 

Separado/divorciado 6 9,4 25 13,8 12 14,8 43 13,2 

Viúvo - - 3 1,7 1 1,2 4 1,2 

Total* 64 100,0 181 100,0 81 100,0 326 100,0 

        

Renda familiar (salários mínimos)**        

Mínima/máxima 2,5/16,7  1,5/14,0  2,0/13,3  1,5/16,7  

Média (dp)     7,2(3,0)
 ◊
  4,5(2,0)  4,5(2,0)  5,0(2,4)  

Até 3 1 1,7
◊
 27 16,0 15 19,8 43 14,1 

3|-7 32 52,4
#
 119 70,4 51 67,1 202 66,0 

7|-11 20 32,8
◊
 21 12,4 9 11,8 50 16,3 

11 ou mais 8 13,1
◊
 2 1,2 1 1,3 11 3,6 

Total* 61 100,0 169 100,0 76 100,0 306 100,0 

         

Escolaridade         

Superior completo/incompleto 64 100,0
◊
 32 17,9 18 22,2 114 35,2 

Médio completo/incompleto - - 147 82,1 62 76,6 209 64,5 

Fundamental completo - - - - 1 1,2 1 0,4 

Total* 64 100,0 179 100,0 81 100,0 324 100,0 

         
*n< 327: alguns participantes da pesquisa não responderam estas variáveis. 
**O salário mínimo vigente no Brasil, no ano de 2012 era de R$ 622,00. 
◊ (p<0,05) Enfermeiro versus Técnico e Auxiliar de enfermagem. 
# (p<0,05) Enfermeiro versus Técnico de enfermagem. 
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Os dados da TABELA 1 mostram que a idade média dos trabalhadores 

de enfermagem foi de 38,1 (dp8,7) anos. A maioria era do sexo feminino (79,8%), 

brancos (79,8%), casados/amasiados (54,0%), com ensino médio completo (64,5%) 

e renda familiar média de 5,0(dp2,4) salários mínimos. 

Observa-se que idade, etnia, estado civil, renda familiar e escolaridade 

apresentaram diferenças estatísticas significativas entre as categorias de 

trabalhadores. 

Em relação à idade observa-se que a faixa etária de 40 a 50 anos foi 

significativamente mais frequente entre técnicos (26,4%) e auxiliares de 

enfermagem (28,0%) do que entre os enfermeiros (12,5%). 

Quanto à etnia observa-se que houve significativamente mais mestiços 

entre os técnicos de enfermagem (9,1%) do que entre enfermeiros (1,6%). 

Em relação ao estado civil houve mais solteiros entre os enfermeiros 

(45,3%) do que entre técnicos (29,8%) e auxiliares de enfermagem (24,7%). 

Enfermeiros apresentaram renda familiar significativamente (p<0,05) 

mais elevada (7,2 salários mínimos) do que técnicos (4,5 salários mínimos) e 

auxiliares de enfermagem (4,5 salários mínimos). A maioria dos técnicos de 

enfermagem recebiam até sete salários mínimos (70,4%) enquanto que 

aproximadamente metade dos enfermeiros estavam nessa faixa salarial e essa 

diferença foi significativa (p<0,05) entre os grupos. A faixa superior a sete salários 

mínimos foi significativamente mais frequente entre enfermeiros (13,1%) do que 

entre auxiliares (1,3%) e técnicos de enfermagem (1,2%).  

Em relação à escolaridade, o nível superior foi significativamente mais 

frequente (p<0,05) no grupo de enfermeiros (100,0%) do que entre técnicos (17,9%) 

e auxiliares de enfermagem (22,2%). 

Observa-se, ainda, que no grupo de auxiliares de enfermagem (28%) 

houve uma tendência (p=0,072) de haver mais homens do que nos grupos de 

técnicos de enfermagem (18,2%) e enfermeiros (15,6%). 
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*Corresponde aos setores de Resgate, Programa hospitalar domiciliar, Núcleo hospitalar 
epidemiológico, Banco de leite, Auditoria, Educação continuada, Engenharia hospitalar, Engenharia 
manutenção, higiene hotelaria, Serviço de controle de infecção hospitalar e Supervisão. 
**n< 327: alguns participantes da pesquisa não responderam estas variáveis. 
◊ (p<0,05) Enfermeiro versus Técnico e Auxiliar de enfermagem. 
 
 

De acordo com os dados apresentados na TABELA 2 as unidades de 

serviço que possuem o maior número de profissionais de enfermagem sorteados 

para o estudo foram às unidades de UTI adulto/pediátrica (23,8%), Pronto Socorro 

(21,4%) e Clínica Médica (12,7%). Observa-se ainda que somente no setor “outros” 

(grupo que possui várias unidades inseridas) houve diferença estatística significativa 

(p<0,05). Enfermeiros foram mais frequentes (21,9%) nesses locais do que técnicos 

(7,7%) e auxiliares de enfermagem (6,1%). 

 

 

  

TABELA 2. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo local de 
trabalho no hospital. São José dos Campos, 2012. 

Local de trabalho Enfermeiro 
Técnico de 

Enf. 
Auxiliar de 

Enf. 
Total 

   N   %    n    %  n  %      n  % 

       

UTI adulto/pediátrica 13 20,9 48 26,7 16 19,6 77 23,8 

Pronto socorro 11 17,7 40 22,3 18 22,9 69 21,4 

Clínica médica 7 11,2 21 11,7 13 16,0 41 12,7 

Clínica cirúrgica 3 4,8 13 7,2 4 4,9 20 6,2 

Pediatria 4 6,4 10 5,5 6 7,4 20 6,2 

Central de material e esterilização 2 3,2 7 3,9 5 6,1 14 4,3 

Maternidade 2 3,2 7 3,9 5 6,1 14 4,3 

Centro obstétrico 4 6,4 7 3,9 2 2,4 13 4,0 

Centro cirúrgico 1 1,6 5 2,7 5 6,1 11 3,4 

Ambulatório  1 1,6 7 3,9 2 2,4 10 3,1 

Outros* 14 22,5
◊
 14 7,6 5 7,0 33 10,0 

Total** 62 100,0 179 100,0 81 100,0 322 100,0 
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TABELA 3. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo exercício 
profissional no hospital. São José dos Campos, 2012. 

Variáveis 

Enfermeiro Técnico de Enf. Auxiliar de Enf. Total 

n % n % n % n % 

         

Tipo de trabalho 

Leve 16 25,8
$
 29 16,1 08 9,9 53 16,4 

Pouco pesado 35 56,5 82 45,6 34 42,0 151 46,8 

Pesado 11 17,7
◊
 69 38,3 39 48,1 119 36,8 

Total* 62 100,0 180 100,0 81 100,0 323 100,0 

         

Horas diárias de trabalho 

<6h à 8h 25 39,7
◊
 14 7,8 5 6,3 44 13,6 

8h à 10h 16 25,4
◊
 13 7,2 3 3,7 32 9,9 

> de 10h 22 34,9
◊
 153 85,0 72 90,0 247 76,5 

Total* 63 100,0 180 100,0 80 100,0 323 100,0 

         

Leva trabalho para casa  

Não 46 73,0
◊
 171 95,0 78 96,3 295 91,1 

Sim 17 27,0
◊
 09 5,0 03 3,7 29 8,9 

Total* 63 100,0 180 100,0 81 100,0 324 100,0 

         

Férias anuais     

Sim 48 75,0 132 74,6 64 78,0 244 75,5 

Não 16 25,0 45 25,4 18 22,0 79 24,5 

Total* 64 100,0 177 100,0 82 100,0 323 100,0 

         

Trabalho aos finais de semana     

Sim  50 79,4 151 86,3 68 85,0 269 84,6 

Não  13 20,6 24 13,7 12 15,0 49 15,4 

Total* 63 100,0 175 100,0 80 100,0 318 100,0 

         

*n< 327: alguns participantes da pesquisa não responderam estas variáveis. 
◊ (p<0,05) Enfermeiro versus Técnico e Auxiliar de enfermagem. 
$ (p<0,05) Enfermeiro versus Auxiliar de enfermagem. 
 
 

Segundo os dados da TABELA 3, a maioria dos trabalhadores de 

enfermagem relatou trabalhar mais que dez horas diárias (76,5%), não levar trabalho 

para casa (91,1%), tirar férias anuais (75,5%) e trabalhar aos finais de semana 

(84,6%) e quase metade refere considerar o tipo de trabalho realizado “pouco 

pesado” (46,8%). 

Observa-se que em relação ao tipo de trabalho realizado, técnicos e 

auxiliares de enfermagem referiram realizar trabalho “pesado” significativamente 

mais (38,3% e 48,1%, respectivamente) do que enfermeiros (17,7%). 

Consequentemente, enfermeiros referiram realizar significativamente mais trabalho 

leve (25,8%) do que auxiliares de enfermagem (9,9%).  
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Ao se comparar os grupos em relação às horas diárias de trabalho 

observa-se significância estatística (p<0,05) entre os grupos em todos os horários. 

Nota-se que enfermeiros trabalham significativamente mais entre seis e oito horas 

(39,6%) e oito a dez horas diárias (25,3%) do que técnicos (7,7% e 7,2%, 

respectivamente) e auxiliares de enfermagem (6,2% e 3,7%, respectivamente). 

Essas duas ultimas categorias trabalham mais que dez horas diárias (85,0% e 90%, 

respectivamente) significativamente mais que enfermeiros (34,9%).  

Quanto a levar trabalho para casa, verifica-se que enfermeiros levam 

significativamente (p<0,05) mais (26,6%) do que técnicos (5,0%) e auxiliares de 

enfermagem (3,7%). 
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TABELA 4. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo estilo de vida. 
São José dos Campos, 2012. 

Variáveis 

Enfermeiro Técnico de Enf. Auxiliar de Enf. Total 

n % n % n % n % 

         

Bebida alcoólica 

Nunca bebeu 32 50,0 95 52,8 39 48,7 166 51,2 

Bebe 31 48,4 68 37,8 28 35,0 127 39,2 

Parou de beber 1 1,6
◊
 17 9,4 13 16,3 31 9,6 

Total* 64 100,0 180 100,0 80 100,0 324 100,0 

         

Fumo 

Nunca fumou 53 82,8
$
 135 75,4 52 65,0 240 74,3 

Fuma 8 12,5 14 7,8
0
 13 16,3 35 10,8 

Parou de fumar 3 4,7
◊
 30 16,8 15 18,7 48 14,9 

Total* 64 100,0 179 100,0 80 100,0 323 100,0 

         

Exercícios físicos regulares 

Pratica 31 50,0 88 49,7 30 39,5 149 47,3 

Nunca praticou 16 25,8 50 28,2 25 32,9 91 28,9 

Parou de praticar 15 24,2 39 22,1 21 27,6 75 23,8 

Total* 62 100,0 177 100,0 76 100,0 315 100,0 

         

Frequência semanal 

Até 2 vezes 11 35,5 32 39,0 4 13,3
@

 47 32,9 

3 ou + vezes 20 64,5 50 61,0 26 86,7
@

 96 67,1 

Total** 31 100,0 82 100,0 30 100,0 143 100,0 

         

*n< 327: alguns participantes da pesquisa não responderam estas variáveis. 
**n< 149: alguns dos participantes da pesquisa que praticam exercícios físicos não responderam 
esta variável. 
◊ (p<0,05) Enfermeiro versus Técnico e Auxiliar de enfermagem. 
$ (p<0,05) Enfermeiro versus Auxiliar de enfermagem. 
0 (p<0,05) Auxiliar versus Técnico de enfermagem. 
@ (p<0,05) Auxiliar versus Técnico de enfermagem e Enfermeiro. 

 

 
A análise dos dados da TABELA 4 sobre o estilo de vida dos 

trabalhadores de enfermagem mostra que em relação à ingestão de bebida alcoólica 

e hábito de fumar, a maioria relatou nunca ter bebido (51,2%) ou fumado (74,3%). 

Sobre os exercícios físicos e a frequência semanal com que são realizados, a maior 

parte dos profissionais relatou praticá-los (47,3%) numa frequência até duas vezes 

na semana (32,9%). 

Os dados revelam, ainda, que auxiliares e técnicos de enfermagem 

referiram ter parado com o hábito de ingerir bebida alcoólica (16,3% e 9,4%, 

respectivamente) e fumar (18,7% e 16,8%, respectivamente) significativamente mais 

do que os enfermeiros (1,6% e 4,7%, respectivamente). Observa-se, ainda, que a 
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frequência de enfermeiros que nunca fumaram foi significativamente maior (82,8%) 

do que a de auxiliares de enfermagem (65,0%). 

Não houve diferença estatística significativa em relação à prática de 

exercício físico entre as categorias de trabalhadores da enfermagem. No entanto, ao 

se considerar a frequência semanal dessa prática, observa-se que auxiliares de 

enfermagem realizavam exercícios numa frequência igual ou superior a três vezes 

por semana significativamente mais (86,7%) do que enfermeiros (64,5%) e técnicos 

de enfermagem (61,0%). 
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TABELA 5. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo estado de 
saúde auto referido e queixa de saúde. São José dos Campos, 2012. 

Variáveis 

    Enfermeiro      Técnico de Enf.     Auxiliar de Enf. Total 

       n    % n    %        n    %   n   % 

         

Estado de saúde 

Ótimo/bom 38 59,4 122 67,4 50 61,0 210 64,2 

Regular 22 34,4 54 29,8 27 32,9 103 31,5 

Ruim/péssimo 4 6,2 5 2,8 5 6,1 14 4,3 

Total 64 100,0 181 100,0 82 100,0 327 100,0 

         

Queixa de saúde 

Sim 57 89,1 163 90,1 72 87,8 292 89,3 

Não 7 10,9 18 9,9 10 12,2 35 10,7 

Total 64 100,0 181 100,0 82 100,0 327 100,0 

         

Tempo (em anos)         

Mínima/Máxima 0,5/30  0,3/41  0,1/33  0,1/41  

Média (dp) 7,5(8,1)  5,4(7,4)  5,3(6,5)  5,8(7,4)  

Até um ano 3 8,5 13 15,4 6 14,6 22 13,7 

1 |- 5 13 37,1 41 48,8 21 51,2 75 46,9 

5 |- 10 9 25,7 12 14,2 7 17,0 28 17,5 

10 |- 15 5 14,2 10 11,9 2 4,8 17 10,6 

15 |- 20 1 2,8 1 1,1
0
 4 9,7 6 3,7 

20 ou mais 4 11,4 7 8,3 1 2,4 12 7,5 

Total 35 100,0 84 100,0 41 100,0 160 100,0 

         

Tratamento         

Sim 22 64,7 46 49,5 27 60,0 95 55,2 

Não 12 35,3 47 50,5 18 40,0 77 44,8 

Total* 34 100,0 93 100,0 45 100,0 172 100,0 

0 (p<0,05) Auxiliar versus Técnico de enfermagem. 
 
 

De acordo com os dados analisados na TABELA 5, observa-se que a 

maioria dos trabalhadores de enfermagem relataram considerar seu estado de 

saúde atual como ótimo/bom (64,2%), possuir queixa de saúde (89,3%) com tempo 

médio de queixa de 5,8 (dp7,4) anos e fazer tratamento (55,2%). 

Houve diferença estatística significativa (p<0,05) somente para o tempo 

de queixa de saúde. Verifica-se que o tempo de queixa de quinze a vinte anos foi 

significativamente mais frequente entre auxiliares (9,7%) do que técnicos de 

enfermagem (1,1%). 
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@ (p<0,05) Auxiliar versus Técnico de enfermagem e Enfermeiro. 
◊ (p<0,05) Enfermeiro versus Técnico e Auxiliar de enfermagem. 
 
 
 

TABELA 6. Distribuição das queixas de saúde dos trabalhadores de enfermagem, 
com base na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID-10)53. São José dos Campos, 2012. 

CID-10 
Morbidade referida 

Enfermeiro Téc. de Enf. Aux. de Enf. Total 

   n %    n  % n % n % 
        

         

A00-B99 Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

2 1,0 - - 1 0,4 3 0,3 

         

C00-D48 Neoplasmas 3 1,5 1 0,2 3 1,2 7 0,7 

         

D50-D89 Doenças do Sangue e dos Órgãos 
Hematopoiéticos e alguns Transtornos 
imunitários 

- 
 

- 3 
 

0,6 1 
 

0,4 4 
 

0,4 

 

E00-E99 Doenças Endócrinas, nutricionais e 
Metabólicas 

19 9,9 50 10,3 38 16,1
@

 107 11,7 

         

F00-F99 Transtornos mentais e 
comportamentais 

3 1,5 2 0,4 2 0,8 7 0,7 

         

G00-G99 Doenças do Sistema Nervoso 1 0,5 6 1,2 2 0,8 9 1,0 

         

H00-H59 Doenças dos Olhos e Anexos - - 2 0,4 - - 2 0,2 

 

H60-H95 Doenças do Ouvido e da Hipófise 
Mastoide 

1 0,5 - - 1 0,4 2 0,2 

         

I00-I99 Doenças do Aparelho Circulatório 28 14,6 78 16,1 32 13,5 138 15,1 

         

J00-J99 Doenças do Aparelho Respiratório 18 9,4 42 8,7 18 7,6 78 8,5 

         

K00-K93 Doenças do Aparelho Digestivo 9 4,7 10 2,0 3 1,2 22 2,4 

         

L00-L99 Doenças da Pele e do Tecido 
Subcutâneo 

1 0,5 1 0,2 - - 2 0,2 

         

M00-M99 Doenças do Sistema Osteomuscular 
e do Tecido Conjuntivo 

45 23,5 137 28,4 72 30,5
@

 254 27,9 

         

N00-N99 Doenças do Aparelho Geniturinário 46 24,0 127 26,3 56 23,7 229 25,1 

         

R00-R99 Sintomas, sinais e achados anormais 
de exames clínicos e de laboratório, não 
classificados em outra parte 

15 
 
 

7,8
◊
 

 
 

20 
 
 

4,1 
 
 

7 
 
 

2,9 
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4,6 
 

 

S00-T98 Lesões, envenenamento e algumas 
outras consequências de causas externas 

- - 2 0,4 - - 2 0,2 

         

Total 191 100,0 482 100,0 236 100,0 909 100,0 
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A TABELA 6 analisa os achados das seis morbidades mais frequentes: 

doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (27,9%); doenças do 

aparelho geniturinário (25,1%); doenças do aparelho circulatório (15,1%); doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas (11,7%); doenças do aparelho respiratório 

(8,5%) e sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório 

não classificados em outra parte (4,6%). 

Observa-se que auxiliares de enfermagem apresentaram 

significativamente (p<0,05) mais doenças endócrinas (16,1%) e osteomusculares 

(30,5%) do que os técnicos de enfermagem (10,3% e 28,4%, respectivamente) e 

enfermeiros (9,9% e 23,5% respectivamente). Já sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e de laboratório não classificados em outra parte foi 

significativamente mais frequente entre enfermeiros (23,4%) do que técnicos (11%) 

e auxiliares de enfermagem (8,5%). 
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*n< 79: alguns participantes da pesquisa não responderam esta variável 
**Outros: antiemético, antibiótico, hormônio corticosteroide, antiulceroso, antiasmático, antiverginoso, 
antitireoideano, antiglaucomatoso, vasculoprotetor, corticoide, controlador de peso, relaxante 
muscular e broncodilatador. 
$ (p<0,05) Enfermeiro versus Auxiliar de enfermagem. 
◊ (p<0,05) Enfermeiro versus Técnico e Auxiliar de enfermagem. 
@ (p<0,05) Auxiliar versus Técnico de enfermagem e Enfermeiro. 
 

 

Em relação à TABELA 7, observa-se que a maioria dos trabalhadores 

relata não fazer uso de medicamentos, porém quanto aos medicamentos 

mencionados, os mais utilizados foram anti-hipertensivo (35,9%), anticoncepcional 

(11,7%) e hormônio antitiroideano (7,3%). 

Em relação ao tipo de medicamento utilizado, observa-se que auxiliares 

de enfermagem usavam significativamente mais hormônio antitiroideano (14,6%) do 

que técnicos de enfermagem (6,8%) e enfermeiros (0,0%). Enfermeiros referiram 

usar significativamente mais antidepressivos (16,2%) e outros medicamentos 

(18,6%) do que técnicos (1,1% e 5,7%, respectivamente) e auxiliares de 

enfermagem (2,1% e 6,2%, respectivamente). Enfermeiros e técnicos de 

enfermagem referiram fazer uso de antianêmico/polivitaminico (6,9% e 8,0%, 

TABELA 7. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo o uso de 
medicamentos e o grupo farmacológico. São José dos Campos, 2012. 
 

Variáveis 
Enfermeiro Téc. de Enf. Aux. de Enf. Total 

 n  %  n  %  n  %  N  % 

         

Uso de medicamentos         

Não 46 71,9 126 69,6 54 65,9 226 69,1 

Sim 18 28,1 55 30,4 28 34,1 101 30,9 

Total 64 100,0 181 100,0 82 100,0 327 100,0 

         

Tipo de medicamentos         

Anti-hipertensivo 14 32,5 34 39,0 16 33,3 64 35,9 

Anticoncepcional 7 16,2 10 11,4 4 8,3 21  11,7 

Hormônio antitiroideano - - 6 6,8 7 14,6
$
 13 7,3 

Antidiabético 1 2,3 9 10,3 2 4,1 12 6,7 

Analgésico 1 2,3 5 5,7 6 12,5 12 6,7 

Antianêmico/polivitaminico 3 6,9 7 8,0 - 0,0
@

 7 3,9 

Antilipêmico 2 4,7 4 4,6 3 6,2 9 5,0 

Antidepressivo 7 16,2
◊
 1 1,1 1 2,1 9 5,0 

Anticonvulsivante - - - - 5 10,4
@

 5 2,8 

Protetor gástrico - - 4 4,6 - - 4 2,2 

Antiinflamatório - - 2 2,3 1 2,1 3 1,6 

Outros** 8 18,6
◊
 5 5,7 3 6,2 16 9,0 

Total* 43 100,0 87 100,0 48 100,0 178 100,0 
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respectivamente) significativamente mais que auxiliares de enfermagem que não 

referiram à ingestão desse medicamento. 
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TABELA 8. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo o estresse auto 
referido. São José dos Campos, 2012. 

Estresse 
 auto referido 

Enfermeiro Téc. de Enf. Aux. de Enf. Total 

N % n % N % N % 

         

Não 35 54,7 104 58,1 45 56,3 184 57,0 

Sim 29 45,3 75 41,9 35 43,7 139 43,0 

Total* 64 100,0 179 100,0 80 100,0 323 100,0 

*n< 327: alguns participantes da pesquisa não responderam esta variável. 
 
 

A TABELA 8 mostra que a maior parte dos trabalhadores de enfermagem 

(57,0%) refere não se considerar estressado e que não houve diferença estatística 

significativa entre os grupos. 
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TABELA 9. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo número de 
queixas de saúde. São José dos Campos, 2012. 

Nº de queixas 

Enfermeiro Técnico de  
Enf. 

Auxiliar de  
Enf. 

Total 

n % n % N % n % 

         

Mínima/Máxima 1/8 

3,4(2,0) 

1/8 

3,1(1,7) 

1/10 

3,5(1,9) 

1/10 

3,3(1,8) Média (dp) 

1|-2 19 33,3 66 40,5 24 33,3 108 37,1 

3|-4 25 43,9 64 39,3 26 36,1 115 39,5 

5|-6 7 12,3 26 15,9 20 27,8
@

 53 18,2 

7 ou mais 6 10,5 7 4,3 2 2,8 15 5,2 

Total* 57 100,0 163 100,0 72 100,0 292 100,0 

@ (p<0,05) Auxiliar versus Técnico de enfermagem e Enfermeiro. 

 

A análise da TABELA 9 mostra que a média do número de queixas de 

saúde dos trabalhadores de enfermagem foi de 3,3 queixas (dp1,8) e que 39,5% dos 

trabalhadores relataram ter entre três e quatro queixas. 

Observa-se que na faixa de cinco a seis queixas de saúde, auxiliares de 

enfermagem foram significativamente mais frequentes (27,8%) do que enfermeiros 

(12,3%) e técnicos de enfermagem (15,9%). 
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Tabela 10. Associação de doenças osteomusculares com variáveis 

sociodemográficas dos trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Osteomuscular 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Idade 

22|-30 15 15% 30 14% 45 14% 

0,659 

30|-40 52 51% 111 50% 163 50% 

40|-50 27 26% 51 23% 78 24% 

50|-60 7 7% 25 11% 32 10% 

60 e mais 1 1% 5 2% 6 2% 

         

Sexo 
Fem 73 70% 188 84%** 261 80% 

0,003 
Masc 31 30%** 35 16% 66 20% 

         

Estado Civil 

Casado/amasiado 50 48% 125 56% 175 54% 

0,478 
Separado/divorciado 17 16% 26 12% 43 13% 

Solteiro 36 35% 68 31% 104 32% 

Viúvo 1 1% 3 1% 4 1% 

         

Escolaridade 

Fundamental 0 0% 1 0% 1 0% 

0,389 Médio 73 70% 139 63% 212 65% 

Superior 31 30% 80 36% 111 34% 

         

Renda Familiar 

11 ou mais 3 3% 8 4% 11 4% 

0,972 
3 |-7 63 65% 138 66% 201 66% 

7 |-11 17 18% 33 16% 50 16% 

Até 3 14 14% 30 14% 44 14% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 10 mostram a associação das doenças 

osteomusculares com as variáveis sociodemográficas dos trabalhadores de 

enfermagem. Nota-se que houve associação significativa (P-valor 0,003) somente 

entre doenças osteomusculares e sexo. A maioria das mulheres (84%) relatou ter 

esse tipo de doença, enquanto que a maioria dos homens (30%) não possuem 

doenças osteomusculares. 

A associação de doenças osteomusculares com idade, estado civil, 

escolaridade e renda familiar não apresentou diferença estatística. 
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Tabela 11. Associação de doenças osteomusculares com variáveis profissionais dos 

trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Osteomuscular 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Categoria Profissional 

Aux. Enf 22 21% 59 26% 81 25% 

0,499 Enfermeiro 19 18% 45 20% 64 20% 

Téc. Enf. 63 61% 119 53% 182 56% 

         

Local de trabalho 

Ambulatório 3 3% 7 3% 10 3% 

0,915 

Centro cirúrgico 4 4% 7 3% 11 3% 

Centro Obstétrico 4 4% 9 4% 13 4% 

Clínica cirúrgica 4 4% 16 7% 20 6% 

Clínica médica 11 11% 30 13% 41 13% 

CME 4 4% 10 4% 14 4% 

Maternidade 4 4% 10 4% 14 4% 

Outros 9 9% 27 12% 36 11% 

Pediatria 8 8% 12 5% 20 6% 

Pronto Socorro 22 22% 47 21% 69 21% 
UTI 

adulto/pediátrica 
29 28% 48 22% 77 24% 

         

Tipo de Trabalho 

Leve 19 18% 34 15% 53 16% 

0,811 Pesado 38 37% 82 37% 120 37% 

Pouco Pesado 47 45% 104 47% 151 47% 

         

Jornada Diária de 
Trabalho 

<6h à 8h 17 17% 27 12% 44 14% 

0,522 > de 10h 77 75% 170 77% 247 76% 

8h à 10h 9 9% 23 10% 32 10% 

         

Trabalha nos fins de 
semana 

Não 97 94% 198 90% 295 91% 
0,179 

Sim 6 6% 23 10% 29 9% 

         

Férias Anuais 
Não 24 23% 55 25% 79 24% 

0,691 
Sim 80 77% 164 75% 244 76% 

 

Os dados da TABELA 11 mostram a associação das doenças 

osteomusculares com as variáveis profissionais dos trabalhadores de enfermagem. 

No entanto, não houve significância estatística com nenhuma das variáveis 

relacionadas. 
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Tabela 12. Associação de doenças osteomusculares com estilo de vida dos 
trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Osteomuscular 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Bebida Alcoólica 
Não 54 56% 112 57% 166 57% 

0,811 
Sim 43 44% 84 43% 127 43% 

         

Tabagismo 
Não 75 87% 165 87% 240 87% 

0,983 
Sim 11 13% 24 13% 35 13% 

         

Prática de exercício 
físico 

Não 29 36% 62 39% 91 38% 
0,630 

Sim 52 64% 97 61% 149 62% 

         

Frequência semanal 
3 ou + vezes 37 74% 61 64% 98 68% 

0,231 
Até 2 vezes 13 26% 34 36% 47 32% 

 

Os dados da TABELA 12 mostram a associação das doenças 

osteomusculares com as variáveis de estilo de vida dos trabalhadores de 

enfermagem. No entanto, não houve significância estatística com nenhuma das 

variáveis relacionadas. 
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Tabela 13. Associação de doenças geniturinárias com variáveis sociodemográficas 
dos trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Geniturinária 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Idade 

22|-30 25 15% 20 12% 45 14% 
0,835 

30|-40 80 49% 83 51% 163 50% 

40|-50 40 25% 38 23% 78 24% 

 50|-60 15 9% 17 10% 32 10% 

60 e mais 2 1% 4 2% 6 2% 
 

         

Sexo 
Fem 122 74% 139 85%** 261 80% 

0,014 
Masc 42 26%** 24 15% 66 20% 

         

Estado Civil 

Casado/amasiado 77 47% 98 60%** 175 54% 
0,028 

Separado/divorciado 21 13% 22 13% 43 13% 

Solteiro 64 39%** 40 25% 104 32% 

 Viúvo 1 1% 3 2% 4 1% 

         

Escolaridade 

Fundamental 1 1% 0 0% 1 0% 

0,252 Médio 112 69% 100 62% 212 65% 

Superior 50 31% 61 38% 111 34% 

         

Renda Familiar 

11 ou mais 6 4% 5 3% 11 4% 
0,896 

3 |-7 104 67% 97 64% 201 66% 

7 |-11 23 15% 27 18% 50 16% 
 Até 3 22 14% 22 15% 44 14% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 13 mostram a associação das doenças 

geniturinárias com as variáveis sociodemográficas dos trabalhadores de 

enfermagem. Nota-se associação significativa entre doenças geniturinárias e as 

variáveis sexo (P-valor 0,014) e estado civil (P-valor 0,028). Os trabalhadores que 

relataram este tipo de doença foram em sua maioria mulheres (85%). Dentre os 

trabalhadores que referiram ter problemas geniturinários, a maioria (60%) era 

casado ou amasiado, enquanto que (39%) relataram ser solteiro. Idade, 

escolaridade e renda familiar não interferiram diretamente nos problemas 

relacionados à saúde, não havendo correlação estatística entre os mesmos. 
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Tabela 14. Associação de doenças geniturinárias com variáveis profissionais dos 
trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Geniturinária 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Categoria Profissional 

Aux. Enf 41 25% 40 25% 81 25% 
0,995 

Enfermeiro 32 20% 32 20% 64 20% 

Téc. Enf. 91 55% 91 56% 182 56% 
 

         

Local de trabalho 

Ambulatório 7 4% 3 2% 10 3% 

0,831 

Centro cirúrgico 8 5% 3 2% 11 3% 

Centro Obstétrico 8 5% 5 3% 13 4% 

Clínica cirúrgica 10 6% 10 6% 20 6% 

Clínica médica 19 12% 22 14% 41 13% 

CME 8 5% 6 4% 14 4% 

Maternidade 6 4% 8 5% 14 4% 
 

Outros 17 10% 19 12% 36 11% 
 

Pediatria 9 6% 11 7% 20 6% 

 Pronto Socorro 33 20% 36 22% 69 21% 

UTI 
adulto/pediátrica 

38 23% 39 24% 77 24% 
 

         

Tipo de Trabalho 

Leve 27 17% 26 16% 53 16% 
0,580 

Pesado 64 40% 56 35% 120 37% 

Pouco Pesado 71 44% 80 49% 151 47% 
 

         

Jornada Diária de 
Trabalho 

<6h à 8h 27 17% 17 11% 44 14% 

0,198 > de 10h 118 72% 129 81% 247 76% 

8h à 10h 18 11% 14 9% 32 10% 

         

Trabalha nos fins de 
semana 

Não 151 93% 144 89% 295 91% 
0,314 

Sim 12 7% 17 11% 29 9% 

         

Férias Anuais 
Não 39 24% 40 25% 79 24% 

0,973 
Sim 121 76% 123 75% 244 76% 

 

Os dados da TABELA 14 mostram a associação das doenças 

geniturinárias com as variáveis profissionais dos trabalhadores de enfermagem. No 

entanto, não houve significância estatística com nenhuma das variáveis 

relacionadas. 
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Tabela 15. Associação de doenças geniturinárias com estilo de vida dos 
trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Geniturinária 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Bebida Alcoólica 
Não 88 58% 78 55% 166 57% 

0,563 
Sim 63 42% 64 45% 127 43% 

         

Tabagismo 
Não 125 91%** 115 83% 240 87% 

0,049 
Sim 12 9% 23 17%** 35 13% 

         

Prática de exercício 
físico 

Não 42 36% 49 40% 91 38% 
0,597 

Sim 74 64% 75 60% 149 62% 

         

Frequência semanal 
3 ou + vezes 51 67% 47 68% 98 68% 

0,897 
Até 2 vezes 25 33% 22 32% 47 32% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 15 mostram a associação das doenças 

geniturinárias com estilo de vida dos trabalhadores de enfermagem. Os dados 

mostram que houve associação estatisticamente significativa (P-valor 0,049) 

somente com tabagismo. Trabalhadores que referiram fumar apresentaram 

significativamente mais doença geniturinária (17%) do que quem não fumava (9%). 

Bebida alcoólica, tabagismo, prática de exercícios físicos e frequência semanal dos 

exercícios, não tiveram diferença estatística significativa. 
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Tabela 16. Associação de doenças circulatórias com variáveis sociodemográficas 
dos trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Circulatórias 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Idade 

22|-30 35 18% 10 8% 45 14% 

0,001 

30|-40 108 54%** 55 44% 163 50% 

40|-50 43 22% 35 28%** 78 24% 

50|-60 12 6% 20 16% 32 10% 

60 e mais 2 1% 4 3% 6 2% 

         

Sexo 
Fem 153 76% 108 86%** 261 80% 

0,020 
Masc 49 24%** 17 14% 66 20% 

         

Estado Civil 

Casado/amasiado 107 53% 68 55% 175 54% 

0,808 
Separado/divorciado 29 14% 14 11% 43 13% 

Solteiro 63 31% 41 33% 104 32% 

Viúvo 3 1% 1 1% 4 1% 

         

Escolaridade 

Fundamental 1 1% 0 0% 1 0% 

0,621 Médio 133 67% 79 64% 212 65% 

Superior 66 33% 45 36% 111 34% 

         

Renda Familiar 

11 ou mais 9 5% 2 2% 11 4% 

0,387 
3 |-7 121 65% 80 67% 201 66% 

7 |-11 28 15% 22 18% 50 16% 

Até 3 29 16% 15 13% 44 14% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 16 mostram a associação das doenças circulatórias 

com as variáveis sociodemográficas dos trabalhadores de enfermagem. Nota-se 

associação significativa entre doenças circulatórias com idade (p-valor 0,001) e sexo 

(p-valor 0,020). Observa-se que trabalhadores na faixa etária de 30 a 40 anos 

referiram significativamente menos doenças circulatórias e a faixa etária de 40 a 50 

anos teve associação significativa com presença dessas doenças. Em relação ao 

sexo observa-se que as doenças circulatórias foram significativamente mais 

frequente nas mulheres (86%), enquanto que os homens (24%) não possuem 

problemas circulatórios. As variáveis estado civil, escolaridade e renda familiar não 

tiveram significância estatística. 
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Tabela 17. Associação de doenças circulatórias com variáveis profissionais dos 

trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Circulatórias 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Categoria Profissional 

Aux. Enf 52 26% 29 23% 81 25% 

0,728 Enfermeiro 37 18% 27 22% 64 20% 

Téc. Enf. 113 56% 69 55% 182 56% 

         

Local de trabalho 

Ambulatório 6 3% 4 3% 10 3% 

0,107 

Centro cirúrgico 8 4% 3 2% 11 3% 

Centro Obstétrico 6 3% 7 6% 13 4% 

Clínica cirúrgica 12 6% 8 6% 20 6% 

Clínica médica 26 13% 15 12% 41 13% 

CME 8 4% 6 5% 14 4% 

Maternidade 6 3% 8 6% 14 4% 

Outros 31 16% 5 4% 36 11% 

Pediatria 9 5% 11 9% 20 6% 

Pronto Socorro 42 21% 27 22% 69 21% 
UTI 

adulto/pediátrica 
46 23% 31 25% 77 24% 

         

Tipo de Trabalho 

Leve 33 17% 20 16% 53 16% 

0,968 Pesado 73 37% 47 38% 120 37% 

Pouco Pesado 94 47% 57 46% 151 47% 

         

Jornada Diária de 
Trabalho 

<6h à 8h 33 16% 11 9% 44 14% 

0,098 > de 10h 146 73% 101 83% 247 76% 

8h à 10h 22 11% 10 8% 32 10% 

         

Trabalha nos fins de 
semana 

Não 182 91% 113 90% 295 91% 
0,746 

Sim 17 9% 12 10% 29 9% 

         

Férias Anuais 
Não 54 27% 25 20% 79 24% 

0,175 
Sim 146 73% 98 80% 244 76% 

 

Os dados da TABELA 17 mostram a associação das doenças circulatórias 

com as variáveis profissionais dos trabalhadores de enfermagem. Apesar de não 

haver significância estatística com nenhuma das variáveis, observa-se uma 

tendência de trabalhadores com jornada de trabalho maior que dez horas diárias 

apresentarem mais doenças circulatórias (0,098). 
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Tabela 18. Associação de doenças circulatórias com estilo de vida dos trabalhadores 

de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Circulatórias 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Bebida Alcoólica 
Não 93 52% 73 64%** 166 57% 

0,042 
Sim 86 48%** 41 36% 127 43% 

         

Tabagismo 
Não 149 87% 91 88% 240 87% 

0,930 
Sim 22 13% 13 13% 35 13% 

         

Prática de exercício 
físico 

Não 54 37% 37 39% 91 38% 
0,711 

Sim 92 63% 57 61% 149 62% 

         

Frequência semanal 
3 ou + vezes 66 73% 32 59% 98 68% 

0,099 
Até 2 vezes 25 27% 22 41% 47 32% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 18 mostram a associação de doenças circulatórias 

com estilo de vida dos trabalhadores de enfermagem. Os dados mostram que houve 

associação significativa somente entre doenças circulatórias (P-valor 0,042) e 

ingestão de bebida alcoólica. Trabalhadores que relataram não ingerir bebida 

alcoólica apresentaram mais doenças circulatórias (64%). Observa-se tendência 

estatística em relação à prática de exercícios físicos, (P-valor 0,099), mostrando que 

indivíduos que referiram praticar exercícios numa frequência igual ou superior a três 

vezes semanais apresentaram menos doenças circulatórias. 
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Tabela 19. Associação de doenças endócrinas com variáveis sociodemográficas dos 

trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Endócrinas 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Idade 

22|-30 40 17% 5 5% 45 14% 

<0,001 

30|-40 126 54%** 37 40% 163 50% 

40|-50 53 23% 25 27%** 78 24% 

50|-60 12 5% 20 22% 32 10% 

60 e mais 1 0% 5 5% 6 2% 

         

Sexo 
Fem 183 78% 78 84% 261 80% 

0,249 
Masc 51 22% 15 16% 66 20% 

         

Estado Civil 

Casado/amasiado 125 53% 50 54% 175 54% 

0,250 
Separado/divorciado 26 11% 17 18% 43 13% 

Solteiro 80 34% 24 26% 104 32% 

Viúvo 3 1% 1 1% 4 1% 

         

Escolaridade 

Fundamental 1 0% 0 0% 1 0% 

0,743 Médio 154 66% 58 64% 212 65% 

Superior 78 33% 33 36% 111 34% 

         

Renda Familiar 

11 ou mais 10 5% 1 1% 11 4% 

0,544 
3 |-7 142 65% 59 68% 201 66% 

7 |-11 36 16% 14 16% 50 16% 

Até 3 31 14% 13 15% 44 14% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 19 mostram a associação das doenças endócrinas 

com as variáveis sociodemográficas dos trabalhadores de enfermagem. Houve 

associação significativa entre doenças endócrinas e idade. Na faixa de 30 a 40 anos 

a maioria dos trabalhadores (54%) referiu não ter a doença. Na faixa de 40 a 50 

anos essa doença foi significativamente mais referida (27%). 
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Tabela 20. Associação de doenças endócrinas com variáveis profissionais dos 

trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Endócrinas 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

 
Categoria Profissional 

Téc. Enf. 139 59%** 43 46% 182 56% 

0,031 Aux. Enf 49 21% 32 34%** 81 25% 

Enfermeiro 46 20% 18 19% 64 20% 

         

Local de trabalho 

UTI 
adulto/pediátrica 

62 27% 15 16% 77 24% 

0,277 

Pronto Socorro 51 22% 18 20% 69 21% 

Clínica médica 31 13% 10 11% 41 13% 

Clínica cirúrgica 15 6% 5 5% 20 6% 

Pediatria 12 5% 8 9% 20 6% 

CME 8 3% 6 7% 14 4% 

Maternidade 7 3% 7 8% 14 4% 

Centro Obstétrico 10 4% 3 3% 13 4% 

Centro cirúrgico 6 3% 5 5% 11 3% 

Ambulatório 6 3% 4 4% 10 3% 

Outros 25 11% 11 12% 36 11% 

       

Tipo de Trabalho 

Leve 33 14% 20 22% 53 16% 

0,112 Pesado 93 40% 27 30% 120 37% 

Pouco Pesado 107 46% 44 48% 151 47% 

         

Jornada Diária de 
Trabalho 

<6h à 8h 35 15% 9 10% 44 14% 

0,407 > de 10h 172 75% 75 81% 247 76% 

8h à 10h 23 10% 9 10% 32 10% 

         

Trabalha nos fins de 
semana 

Não 213 92% 82 89% 295 91% 0,446 

Sim 19 8% 10 11% 29 9% 

         

Férias Anuais Não 59 26% 20 22% 79 24% 0,473 

Sim 172 74% 72 78% 244 76% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 20 mostram a associação das doenças endócrinas 

com as variáveis profissionais dos trabalhadores de enfermagem. Verifica-se que 

houve associação significativa entre doenças endócrinas e categoria profissional dos 

trabalhadores, sendo que essas doenças associaram-se mais com auxiliares de 

enfermagem (34%).  
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Tabela 21. Associação de doenças endócrinas com estilo de vida dos trabalhadores 

de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Endócrinas 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Bebida Alcoólica 
Não 112 53% 54 68%** 166 57% 

0,022 
Sim 101 47%** 26 33% 127 43% 

         

Tabagismo 
Não 174 88% 66 86% 240 87% 

0,629 
Sim 24 12% 11 14% 35 13% 

         

Prática de exercício 
físico 

Não 65 38% 26 39% 91 38% 
0,860 

Sim 108 62% 41 61% 149 62% 

         

Frequência semanal 
3 ou + vezes 72 68% 26 67% 98 68% 

0,886 
Até 2 vezes 34 32% 13 33% 47 32% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 21 mostram a associação das doenças endócrinas 

com estilo de vida dos trabalhadores de enfermagem. Os dados mostram que houve 

associação significativa (P-valor 0,022) somente entre doenças endócrinas e 

ingestão de bebida alcoólica. Verifica-se que os trabalhadores que referiram ingerir 

bebida alcoólica apresentaram significativamente menos doenças endócrinas. 

 

 

 

 

 

 

  



55 
 

 

Tabela 22. Associação de doenças respiratórias com variáveis sociodemográficas 
dos trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Respiratórias 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Idade 

22|-30 34 13% 11 16% 45 14% 

0,923 

30|-40 129 51% 34 49% 163 50% 

40|-50 61 24% 17 24% 78 24% 

50|-60 26 10% 6 9% 32 10% 

60 e mais 4 2% 2 3% 6 2% 

         

Sexo 
Fem 195 76% 66 94%** 261 80% 

0,001 
Masc 62 24%** 4 6% 66 20% 

         

Estado Civil 

Casado/amasiado 137 54% 38 54% 175 54% 

0,346 
Separado/divorciado 37 14% 6 9% 43 13% 

Solteiro 78 30% 26 37% 104 32% 

Viúvo 4 2% 0 0% 4 1% 

         

Escolaridade 

Fundamental 1 0% 0 0% 1 0% 

0,705 Médio 169 66% 43 62% 212 65% 

Superior 85 33% 26 38% 111 34% 

         

Renda Familiar 

11 ou mais 7 3% 4 6% 11 4% 

0,196 
3 |-7 161 67% 40 61% 201 66% 

7 |-11 35 15% 15 23% 50 16% 

Até 3 37 15% 7 11% 44 14% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 22 mostram a associação das doenças 

respiratórias com as variáveis sociodemográficas dos trabalhadores de enfermagem. 

Houve significância estatística (P-valor 0,001) somente entre doenças respiratórias e 

sexo. A maioria dos trabalhadores acometidos por essa doença eram mulheres 

(94%). 
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Tabela 23. Associação de doenças respiratórias com variáveis profissionais dos 
trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Respiratórias 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Categoria Profissional 

Aux. Enf 65 25% 16 23% 81 25% 

0,721 Enfermeiro 48 19% 16 23% 64 20% 

Téc. Enf. 144 56% 38 54% 182 56% 

         

Local de trabalho 

Ambulatório 6 2% 4 6% 10 3% 

0,353 

Centro cirúrgico 9 4% 2 3% 11 3% 

Centro Obstétrico 9 4% 4 6% 13 4% 

Clínica cirúrgica 17 7% 3 4% 20 6% 

Clínica médica 37 14% 4 6% 41 13% 

CME 12 5% 2 3% 14 4% 

Maternidade 9 4% 5 7% 14 4% 

Outros 28 11% 8 12% 36 11% 

Pediatria 16 6% 4 6% 20 6% 

Pronto Socorro 57 22% 12 17% 69 21% 

UTI 
adulto/pediátrica 

56 22% 21 30% 77 24% 

         

Tipo de Trabalho 

Leve 38 15% 15 21% 53 16% 

0,399 Pesado 97 38% 23 33% 120 37% 

Pouco Pesado 119 47% 32 46% 151 47% 

         

Jornada Diária de 
Trabalho 

<6h à 8h 34 13% 10 14% 44 14% 

0,907 > de 10h 193 76% 54 77% 247 76% 

8h à 10h 26 10% 6 9% 32 10% 

         

Trabalha nos fins de 
semana 

Não 233 91% 62 90% 295 91% 
0,695 

Sim 22 9% 7 10% 29 9% 

         

Férias Anuais 
Não 59 23% 20 29% 79 24% 

0,324 
Sim 195 77% 49 71% 244 76% 

 

 

Os dados da TABELA 23 mostram que não houve associação 

estatisticamente significativa entre doenças respiratórias e variáveis profissionais 

dos trabalhadores de enfermagem.  
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Tabela 24. Associação de doenças respiratórias com estilo de vida dos 
trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Respiratórias Não Sim Total P-valor 

N % N % N % 

Bebida Alcoólica Não 136 59% 30 49% 166 57% 0,186 

Sim 96 41% 31 51% 127 43% 

         

Tabagismo Não 190 88% 50 83% 240 87% 0,300 

Sim 25 12% 10 17% 35 13% 

         

Prática de exercício 
físico 

Não 68 36% 23 47% 91 38% 0,145 

Sim 123 64% 26 53% 149 62% 

         

Frequência semanal 3 ou + vezes 81 69% 17 63% 98 68% 0,569 

Até 2 vezes 37 31% 10 37% 47 32% 

 

Os dados da TABELA 24 mostram que não houve associação 

estatisticamente significativa entre doenças respiratórias e estilo de vida dos 

trabalhadores de enfermagem.  
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Tabela 25. Associação de sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos 
e de laboratório não classificados em outra parte com variáveis sociodemográficas 
dos trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Sintomas 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Idade 

22|-30 40 14% 5 12% 45 14% 

0,712 

30|-40 138 49% 25 60% 163 50% 

40|-50 71 25% 7 17% 78 24% 

50|-60 28 10% 4 10% 32 10% 

60 e mais 5 2% 1 2% 6 2% 

         

Sexo 
Fem 226 79% 35 83% 261 80% 

0,543 
Masc 59 21% 7 17% 66 20% 

         

Estado Civil 

Casado/amasiado 150 53% 25 60% 175 54% 

0,519 
Separado/divorciado 40 14% 3 7% 43 13% 

Solteiro 90 32% 14 33% 104 32% 

Viúvo 4 1% 0 0% 4 1% 

         

Escolaridade 

Fundamental 1 0% 0 0% 1 0% 

0,048 Médio 192 68%** 20 49% 212 65% 

Superior 90 32% 21 51%** 111 34% 

         

Renda Familiar 

11 ou mais 10 4% 1 3% 11 4% 

0,963 
3 |-7 175 66% 26 67% 201 66% 

7 |-11 43 16% 7 18% 50 16% 

Até 3 39 15% 5 13% 44 14% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 25 mostram a associação de sintomas, sinais e 

achados anormais, com as variáveis sociodemográficas dos trabalhadores de 

enfermagem. Os dados mostram que houve associação significativa (P-valor 0,048) 

somente entre os sintomas e escolaridade; as demais variáveis não apresentaram 

associação significativa com os problemas de saúde relatados. Pessoas sem 

sintomas tendem a ter ensino médio (68%) e trabalhadores com sintomas tendem a 

ter ensino superior (51%). 
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Tabela 26. Associação de sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos 
e de laboratório não classificados em outra parte com variáveis profissionais dos 
trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Sintomas 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Categoria Profissional 

Aux. Enf 74 26% 7 17% 81 25% 

0,016 Enfermeiro 49 17% 15 36%** 64 20% 

Téc. Enf. 162 57%** 20 48% 182 56% 

         

Local de trabalho 

Ambulatório 9 3% 1 2% 10 3% 

0,882 

Centro cirúrgico 11 4% 0 0% 11 3% 

Centro Obstétrico 10 4% 3 7% 13 4% 

Clínica cirúrgica 17 6% 3 7% 20 6% 

Clínica médica 34 12% 7 17% 41 13% 

CME 13 5% 1 2% 14 4% 

Maternidade 13 5% 1 2% 14 4% 

Outros 31 11% 5 12% 36 11% 

Pediatria 17 6% 3 7% 20 6% 

Pronto Socorro 59 21% 10 24% 69 21% 

UTI 
adulto/pediátrica 

69 24% 8 19% 77 24% 

         

Tipo de Trabalho 

Leve 47 17% 6 15% 53 16% 

0,816 Pesado 103 36% 17 41% 120 37% 

Pouco Pesado 133 47% 18 44% 151 47% 

         

Jornada Diária de 
Trabalho 

<6h à 8h 34 12% 10 24% 44 14% 

0,111 > de 10h 218 78% 29 69% 247 76% 

8h à 10h 29 10% 3 7% 32 10% 

         

Trabalha nos fins de 
semana 

Não 258 91% 37 88% 295 91% 
0,472 

Sim 24 9% 5 12% 29 9% 

         

Férias Anuais 
Não 67 24% 12 29% 79 24% 

0,443 
Sim 215 76% 29 71% 244 76% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 26 mostram a associação de sintomas, sinais e 

achados anormais com variáveis profissionais dos trabalhadores de enfermagem. 

Os dados mostram que houve associação significativa (P-valor 0,016) somente entre 

os sintomas e a categoria profissional; as demais variáveis não apresentaram 

associação significativa com os problemas de saúde relatados. Presença de 

sintomas associou-se significativamente com a categoria de enfermeiros. 
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Tabela 27. Associação de doenças sintomas, sinais e achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório não classificados em outra parte com estilo de vida dos 
trabalhadores de enfermagem. São José dos Campos, 2012. 

Sintomas 
Não Sim Total 

P-valor 
N % N % N % 

Bebida Alcoólica 
Não 138 54% 28 72%** 166 57% 

0,040 
Sim 116 46%** 11 28% 127 43% 

         

Tabagismo 
Não 210 87% 30 88% 240 87% 

0,857 
Sim 31 13% 4 12% 35 13% 

         

Prática de exercício 
físico 

Não 78 37% 13 43% 91 38% 
0,513 

Sim 132 63% 17 57% 149 62% 

         

Frequência semanal 
3 ou + vezes 89 68% 9 64% 98 68% 

0,781 
Até 2 vezes 42 32% 5 36% 47 32% 

** Diferença significativa entre os grupos. 

 

Os dados da TABELA 27 mostram a associação de sintomas, sinais e 

achados anormais com estilo de vida dos trabalhadores de enfermagem. Os dados 

mostram que houve associação significativa (P-valor 0,040) somente entre os 

sintomas e o hábito de ingerir bebida alcoólica; as demais variáveis não 

apresentaram associação significativa. Trabalhadores que referiram não beber 

apresentaram significativamente mais sintomas.  
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Características Sociodemográficas e dados Profissionais 

 

Os dados do presente estudo mostraram que a maioria dos trabalhadores 

avaliados era do sexo feminino, com idade média de 38 anos, brancos, 

casados/amasiados, com ensino médio completo e renda familiar entre três e sete 

salários mínimos com média de cinco salários. 

O predomínio do sexo feminino também é encontrado em outros estudos 

realizados com trabalhadores de enfermagem que mostram que a profissão se 

mantém feminina10,15,37,43,54, apesar do crescente número de homens55. Pesquisa 

recente realizada pela Fiocruz avaliou o perfil da enfermagem no Brasil e mostrou 

que a predominância na área ainda permanece feminina (84,6%), no entanto, parece 

surgir um processo de masculinização da categoria devido ao crescente aumento do 

contingente masculino desde a década de 199056. 

A média de idade de 38 anos, com faixa etária predominante entre 30 e 

40 anos, demonstra que os indivíduos encontram-se em plena capacidade de 

produção corroborando com achados de outros estudos 57,58 que também se 

assemelham aos resultados encontrados. Estudo que investigou a relação entre o 

trabalho, a saúde e as condições de vida dos profissionais de enfermagem do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (MG) encontrou 

resultados semelhantes com média de 36,9 anos 1, valor igual ao encontrado por 

pesquisadores na Bahia que investigaram os agravos à saúde referidos pelos 

trabalhadores de enfermagem em um hospital público59. Pesquisa que visou 

identificar os problemas de saúde que acometem os trabalhadores de enfermagem 

em um hospital universitário no Paraná verificou que a maioria dos trabalhadores 

apresentou idade inferior a 40 anos 60. Outro estudo também realizado em um 

hospital universitário de Uberlândia (MG) encontrou média de idade de 35 anos 2. 

Esses dados evidenciam que a enfermagem hospitalar é uma profissão cuja maioria 

dos trabalhadores é composta por adultos jovens. Resultados diferentes foram 

encontrados em pesquisa que teve como objetivo verificar a prevalência e as 

características de redução da capacidade para o trabalho entre os trabalhadores de 
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enfermagem que constatou que a idade prevalente naquele hospital variou entre 47 

e 69 anos 61. 

O fator idade pode aumentar a prevalência de diversas afecções, 

principalmente as de caráter crônico. Em geral, a capacidade do corpo de tolerar 

sobrecarga de trabalho tende a diminuir com a progressão da idade, sendo 

esperado que o processo de envelhecimento facilite o aparecimento de doenças62.  

Pesquisa realizada em uma instituição de ensino pública identificou os 

problemas de saúde ocorridos com os trabalhadores de enfermagem por meio do 

Sistema de Monitoramento de Saúde para Trabalhadores de Enfermagem 

(SIMOSTE), constatou que a população com mais problemas de saúde eram os 

adultos jovens, entre 30 e 39 anos de idade63. 

Em relação à renda familiar, a maioria dos trabalhadores declarou possuir 

renda entre três e sete salários mínimos, sendo a média de cinco salários. Estudo64 

desenvolvido no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, com 

trabalhadores de enfermagem verificou que a maior parcela dos trabalhadores 

recebia renda familiar entre seis a oito salários mínimos. Outro estudo 65 realizado 

com profissionais de enfermagem em dois hospitais de médio porte de Cáceres (MT) 

verificou que a renda familiar declarada foi entre dois e quatro salários-mínimos. Já 

em um Hospital Universitário de Santa Maria (RS)61 a renda familiar predominante 

foi de dois salários mínimos. Apesar de a composição familiar não ser mencionada 

percebe-se que a renda familiar mensal dos trabalhadores de enfermagem 

residentes em São Paulo sobrepõe as de alguns Estados brasileiros.  

Quanto ao nível educacional, houve presença em maior número de 

profissionais com nível médio, o que é compatível com a necessidade para o 

desempenho do trabalho de auxiliares e técnicos de enfermagem, já que estes se 

encontram em maior número, o que condiz com a realidade do trabalho de 

enfermagem nos hospitais. Nota-se um número reduzido de auxiliares e técnicos de 

enfermagem com nível superior, o que sugere uma pequena busca por qualificação 

profissional, já que somente os enfermeiros necessitam de formação universitária 

para o desempenho da função. Somente um auxiliar de enfermagem possui apenas 

o ensino fundamental, pois, a função de auxiliar de enfermagem no passado, exigia 

apenas formação em nível de ensino fundamental.  

Os participantes do estudo encontram-se lotados em maior número na 

UTI adulto/pediátrica, Pronto Socorro e Clínica Médica. Verifica-se que as pessoas 
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que trabalham nesses setores oferecem assistência direta e prolongada aos 

pacientes que na maioria das vezes se encontram com quadro clínico crítico. 

O trabalho realizado em UTI é complexo e gera desgastes intensos à 

equipe de enfermagem, pois os pacientes que ali estão, apresentam quadro clínico 

considerado crítico ou com risco iminente de morte66. 

Pesquisa que analisou 18 produções científicas nacionais para identificar 

os riscos ocupacionais aos quais estão expostos os profissionais de enfermagem 

que atuam na Unidade de Terapia Intensiva revela que a UTI é um ambiente 

extremamente estressante e repleto de riscos, onde os profissionais se encontram 

constantemente expostos à ocorrência de acidentes ocupacionais e doenças 

relacionadas ao trabalho67. 

Estudo realizada em uma unidade de emergência expõe os relatos dos 

profissionais de enfermagem que dizem conviver com o cansaço, o esgotamento, a 

angústia, impotência e dores devido à sobrecarga de trabalho do setor de pronto 

socorro68.  

A enfermagem presta assistência em setores considerados desgastantes, 

tanto pela carga de trabalho, como pelas especificidades das tarefas68, podendo 

desencadear problemas físicos e psíquicos nos trabalhadores. 

Os técnicos e auxiliares de enfermagem referiram realizar trabalho 

“pesado” mais do que enfermeiros. Esse achado talvez possa ser justificado pelo 

fato de os enfermeiros executarem principalmente atividades pertencentes à área 

administrativa e os técnicos e auxiliares executarem atividades predominantemente 

pertencentes à área assistencial66,69.  

Em relação ao número de horas trabalhadas, os achados demonstram 

que a maioria dos profissionais possui jornada de trabalho superior a dez horas 

diárias, apesar da Constituição Federal Brasileira70 de 1988 garantir a todos os 

cidadãos jornada máxima de oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais. 

A área da enfermagem possui carga horária semanal de trabalho diferenciada, 

variando entre trinta e quarenta horas. A jornada de 12 por 36 horas semanais que 

consiste em trabalhar 12 horas ininterruptas e descansar nas 36 horas 

subsequentes é a mais utilizada em estabelecimentos de saúde e não se constitui 

uma violação aos direitos dos trabalhadores por ser decorrente de negociação 

coletiva estabelecida no artigo 7º, incisos XIII e XXVI, presentes também na 

Constituição Brasileira70.  
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Apesar de não ter sido questionado o duplo vínculo empregatício nesta 

pesquisa, os dados sugerem que, em virtude dos profissionais mencionarem a carga 

horaria de trabalho superior a 10 horas diárias, os dados apresentados podem 

representar o duplo vínculo de trabalho. Esta opção se deve principalmente, aos 

baixos salários que se tornam insuficientes para manter as necessidades 

econômicas dos profissionais, que buscam no segundo emprego a solução para 

melhorar suas condições financeiras71. 

A redução da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem para 

trinta horas semanais proposto em projeto de lei, ainda tramita no Congresso 

Nacional, sendo instituída até o momento em apenas alguns estados e municípios. 

Essa redução de carga horária visa preservar a saúde dos trabalhadores e a 

segurança das pessoas que utilizam os serviços de saúde, conforme exposto por 

estudo que fez uma análise reflexiva sobre as condições de trabalho e adoecimento 

dos trabalhadores de enfermagem, determinadas por jornadas superiores a 30 horas 

e identificou como consequências a diminuição da capacidade para o trabalho, o 

absenteísmo, a elevação de custos dos afastamentos, o impacto sobre o perfil de 

morbimortalidade dos trabalhadores e as implicações sobre a qualidade da 

assistência4.  

O excesso da carga horária de trabalho somado a outras atividades 

cotidianas afetam negativamente tanto a vida profissional quanto a vida social e 

familiar das pessoas1, ainda mais, ao se considerar que a maioria da amostra é 

composta por mulheres casadas, o que pode levar a acúmulo de jornada, ao se 

considerar o trabalho doméstico como uma atividade realizada pela maioria delas. 

Sendo assim, o trabalho remunerado é somado às atividades domésticas no período 

que seria de descanso contribuindo para um maior desgaste físico72. 

Estudo revela que as sobrecargas geradas pela associação do trabalho 

doméstico e profissional se relacionam com elementos que podem gerar danos à 

saúde das trabalhadoras. Nesse contexto, em virtude das multitarefas, sobrecarga e 

ritmo acelerado das atividades existentes no ambiente hospitalar, as questões 

relacionadas ao gênero feminino não podem deixar de ser consideradas na análise 

do processo saúde-doença, devido à sobrecarga imposta ser proveniente tanto do 

ambiente laboral como das atividades domésticas que as mulheres realizam no 

cotidiano73. 
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Pesquisa apontou que longas jornadas de trabalho associam-se com 

algumas doenças e sintomas, como episódios depressivos, hipertensão arterial, 

problemas musculoesqueléticos, transtornos gastrintestinais, estresse e fadiga74. 

Estudo que buscou identificar os pontos de confluência entre as relações 

de trabalho e o processo de adoecimento físico e mental dos profissionais de 

enfermagem do setor de Pronto Socorro de um hospital universitário revelou que os 

trabalhadores de enfermagem manifestaram que a excessiva carga de trabalho 

influência o adoecimento físico e psíquico70. 

Quando questionados sobre levar trabalho para casa, a grande maioria 

dos trabalhadores relatou não ter essa necessidade, mas entre as três categorias 

profissionais, os enfermeiros foram os que mais mencionaram levar trabalho para 

casa, provavelmente pelo fato deste profissional ser o responsável pelas tarefas 

administrativas e de gestão. 

O trabalho aos finais de semana é realizado por 84,5% dos participantes, 

pois a enfermagem é uma profissão que assegura assistência contínua ao paciente 

por meio de turnos sucessivos de revezamento. Nesse contexto, o trabalho aos 

finais de semana e feriados é inevitável a essa profissão, principalmente para os 

trabalhadores que possuem turno fixo de 12 horas. Os profissionais que citaram não 

trabalhar aos finais de semana, possuem turnos fixos diários de 6 ou 8 horas 

semanais. Cabe destacar que pesquisas75, 76 referentes a trabalhos em turnos, 

destacam o trabalho noturno como gerador de problemas à saúde, como desordem 

neurológica, distúrbios gastrintestinais, distúrbios do sono, cervicalgias, além de 

comprometimento social. 

 

5.2. Estilo de vida 

 

Os trabalhadores que consomem bebidas alcoólicas totalizaram 39,1%, 

entretanto não foi medida a quantidade de ingestão alcoólica dos participantes do 

estudo, gerando uma limitação de informações quando se trata de consumo 

moderado ou intenso. Um achado importante do presente estudo foi o fato dos 

trabalhadores que relataram ingerir bebida alcóolica apresentarem menos doenças 

circulatórias, “metabólicas, endócrinas e nutricionais” e “sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificada em outra parte” do 
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que os que nunca ingeriram. Talvez este fenômeno possa ser explicado por 

pesquisas 77,78,79,80 realizadas referente à ingestão de álcool encontradas na 

literatura que mostram que o álcool pode ser benéfico quando consumido de forma 

moderada. 

Apesar do uso do álcool ser considerado um dos maiores problemas de 

saúde pública, a literatura mostra que a ingestão moderada de bebidas alcoólicas 

pode diminuir o risco de doenças cardiovasculares77,78,81. Meta-análises realizadas 

sobre o efeito do consumo de álcool sobre biomarcadores associados com a doença 

cardiovascular mostrou o efeito protetor do álcool77, evidenciando que o consumo de 

álcool está associado a um risco reduzido de vários desfechos cardiovasculares78. 

Porém, quando o consumo deixa de ser moderado e se torna intenso, essa ingestão 

deixa de ser benéfica para o organismo levando o indivíduo a desenvolver 

problemas de saúde79. Considera-se um padrão de alto risco, o consumo superior a 

5 doses padrão para homens (uma dose padrão equivale a 15ml ou 12g de álcool 

etílico puro) ou 4 doses padrão para mulheres, num período não superior até 12 

horas80. De acordo com a I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular 201382, 

para uma pessoa saudável as quantidades máximas diárias de álcool recomendadas 

para evitar malefícios à saúde referentes aos tipos de bebidas alcoólicas mais 

comuns são: 2 latas (700 ml) ou 1 garrafa (650 ml) de cerveja; 2 taças de 150 ml ou 

1 taça de 300 ml de vinho; 2 doses de 50 ml de uísque, vodca ou bebida destilada. 

Se a pessoa for hipertensa ou diabética, esses benefícios não existem e o álcool 

terá um efeito totalmente maléfico. 

Sabe-se que apesar de alguns estudos associarem o consumo moderado 

de álcool a benefícios a saúde, nenhum médico estimula o consumo de bebida 

alcoólica como método de prevenção de doenças cardiovasculares, simplesmente 

alertam para quem consome este tipo de bebida que não ultrapasse o limite 

recomendado.   

O ambiente laboral sofre consequências em decorrência do consumo de 

bebidas alcoólicas pelos trabalhadores, pois há aumento nos índices de 

absenteísmo, diminuição da produtividade, rotatividade dos funcionários, 

dificuldades de relacionamento na equipe, entre outros83. A ingestão excessiva de 

álcool etílico pode levar o indivíduo a desenvolver problemas de desordem mental 

que pode prejudicar a percepção, memória e compreensão do trabalhador84. 
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Vale ressaltar que no presente estudo o número de trabalhadores que 

nunca fumou foi significativo, sendo que somente 10,8% dos trabalhadores declarou 

ser tabagista. Dados semelhantes foram encontrados em estudo que estimou a 

prevalência de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em auxiliares e 

técnicos de enfermagem em Salvador, que constatou que o hábito de fumar estava 

presente em apenas 8,8% dos trabalhadores40. Dados da pesquisa Vigitel 2014 

(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico) expõe que no conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas 

(26 estados e Distrito Federal), a frequência de fumantes foi de 12,1%, sendo maior 

no sexo masculino do que no feminino85. 

O tabagismo se tornou um relevante problema de saúde pública no Brasil 

por ser agente causador de problemas à saúde, devido aos altos índices de 

morbimortalidade por câncer, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e 

respiratórias86.  

Os exercícios físicos são realizados por aproximadamente metade dos 

trabalhadores, sendo que 32,9% realizam os exercícios no máximo até duas vezes 

na semana e 67,1% se exercitam três vezes ou mais.  

A I Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia 87 esclarece que o indivíduo fisicamente ativo tende a ser mais saudável, 

com maior qualidade e expectativa de vida, uma vez que a atividade física em longo 

prazo produz benefícios à saúde. A realização de exercícios físicos de intensidade 

leve a moderada mesmo que seja num período inferior a 150 minutos por semana já 

é benéfica à saúde, uma vez que algum exercício é certamente preferível ao 

sedentarismo. Quando os exercícios são realizados com intensidade leve a 

moderada num período entre 150 e 300 minutos, os mesmos conferem melhores 

benefícios à saúde.  

Exercícios físicos regulares promovem o condicionamento físico, melhora 

a função musculoesquelética, metabólica e cardiorrespiratória, é recomendado como 

tratamento para obesidade, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hipertensão 

arterial88. É oportuno ressaltar que os problemas de saúde citados acima foram 

referidos como morbidades por alguns participantes deste estudo. 

Considerando as pessoas que deixaram de praticar os exercícios e as 

que nunca praticaram, somam-se 52,7% dos trabalhadores o que corresponde à 

maioria de sedentários. Dados da pesquisa Vigitel 201485 que estudou as 27 cidades 
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do Brasil em busca de conhecer os fatores de risco e a proteção para doenças 

crônicas, expõe que 33,5% da população estudada realiza atividade física no tempo 

livre. Estudo89 desenvolvido em num hospital terciário de Fortaleza (CE) com 

objetivo de avaliar as características dos profissionais de enfermagem com 

hipertensão arterial, constatou que 62,3% dos trabalhadores eram sedentários. 

Estudos epidemiológicos demonstram que o sedentarismo aumenta 

consideravelmente a incidência de algumas doenças, como, hipertensão, diabetes 

mellitus tipo 2, osteoporose, acidente vascular encefálico, doença arterial 

coronariana, câncer de mama e de cólon90. 

 

 

5.3. Morbidade Referida  

 

No que tange às condições de saúde dos participantes do estudo, 

observou-se que, apesar de a maioria dos profissionais considerarem seu estado de 

saúde bom/ótimo, quando indagados sobre a presença de queixas, 89,2% referiram 

ter algum tipo de problema. Esses dados podem ser comparados com estudo1 que 

verificou que a maioria dos trabalhadores entrevistados negou a ocorrência de 

problemas de saúde, porém, no decorrer da entrevista, muitos se queixaram de 

problemas como enxaqueca, estresse, irritação, dores nas pernas, varizes, entre 

outros; o autor considera essa situação como um mecanismo de defesa do indivíduo 

que acredita que expor seus problemas de saúde, pode acarretar em consequências 

no ambiente de trabalho. 

Dados consonantes também foram encontrados em estudo91 referente à 

carga de trabalho de enfermagem em terapia intensiva, que verificou que 64% dos 

participantes consideram seu estado de saúde bom/ótimo e quando questionados se 

possuíam problemas de saúde, 89,1% relataram possuir algum tipo de problema.  

Quando verificado os dados referente ao número de queixas que cada 

trabalhador mencionou, percebe-se que a categoria de auxiliares de enfermagem foi 

a que mais mencionou problemas de saúde, declarando possuir entre cinco e seis 

queixas, seguida pelos técnicos de enfermagem. A ocorrência de maior quantidade 

de relatos de queixas de saúde entre técnicos e auxiliares de enfermagem, talvez 

seja justificado pelo processo de trabalho dessa categoria, pois esses profissionais 
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são os que mais estão em contato com os pacientes, assistindo-os de maneira 

direta, realizando banho, troca de roupas, transferências de pacientes, convivência 

com sofrimento, ocupação que exige maior esforço físico, ações repetitivas e 

monótonas92 e durante os plantões estão mais expostos à sobrecarga de trabalho 

aumentando a probabilidade de ocorrência de desgastes físicos e mentais93. 

Pesquisa94 expõe que os auxiliares de enfermagem apresentam mais 

problemas de saúde em comparação com as outras duas categorias, sendo este o 

principal fator de afastamento do trabalho. Os resultados mostraram que os motivos 

predominantes de afastamento foram relacionados a problemas osteomusculares e 

a enfermidades do aparelho respiratório, principalmente entre auxiliares de 

enfermagem. 

Apesar da maioria dos trabalhadores não se considerarem estressados, 

uma parcela significativa (43%) referiu essa condição. Cargas psíquicas estão 

presentes no trabalho de enfermagem prejudicando a qualidade de vida dos 

profissionais da área10.  

A palavra estresse possui o mesmo significado que pressão, tensão ou 

insistência, portanto estar estressado quer dizer que a pessoa está sob algum tipo 

de pressão ou sob a ação de estímulos insistentes; o estresse é essencialmente um 

grau de desgaste do corpo e da mente95. O hospital é um local propício ao estresse 

ocupacional, uma vez que os profissionais que ali atuam enfrentam uma extensa 

exigência emocional devido a uma série de estressores existentes no ambiente de 

trabalho, tais como problemas de relacionamento e interação com membros de 

outras equipes, mudanças tecnológicas, falta de recursos humanos e material, 

convivência com a dor, a morte e situações de urgência, entre outros96
. 

Estudo10 desenvolvido em cinco hospitais universitários brasileiros com 62 

trabalhadores de enfermagem identificou que o estresse foi referido como o 

desgaste mais presente no cotidiano dos trabalhadores de enfermagem. Pesquisa 97 

que buscou conhecer os fatores de risco no trabalho para o estresse do enfermeiro 

hospitalar identificou que 52% da população estudada foi classificada como 

estressada. A ocorrência de problemas psíquicos decorrentes principalmente do 

estresse e do desgaste provocado pelas condições laborais, com reflexos nas 

condições de vida dos profissionais de enfermagem são comuns1. 

Na área da saúde o estresse ocupacional possui relação com várias 

situações existentes no ambiente laboral, entre elas, longas jornada de trabalho, 



70 
 

 

trabalho em turnos, tarefas fragmentadas em decorrência de sua divisão, falta de 

reconhecimento profissional, dificuldades de relacionamento entre equipes, além da 

baixa remuneração98.  

O organismo de uma pessoa estressada reage em busca de proteção, 

preparando-se para enfrentamento ou fuga do que se entende como uma ameaça a 

ser controlada99. O estresse é prejudicial à saúde e a enfermagem é uma profissão 

que exige contato diário com situações de alta tensão, pois o ambiente laboral exige 

altas demandas psicológicas, o que pode em longo prazo, afetar a saúde do 

trabalhador100.  

As morbidades referidas foram agrupadas segundo a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID 1053  

No processo de morbidade dos trabalhadores de enfermagem as doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo representaram a primeira maior causa 

de morbidade, seguido pelas doenças do aparelho geniturinário; as doenças do 

aparelho circulatório encontraram-se em terceiro lugar seguido pelas doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas, pelas doenças do aparelho respiratório e 

sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não 

classificados em outra parte. A partir de então, as morbidades começaram a ficar 

bastante variadas e optou-se por discutir os seis principais problemas de saúde 

encontrados. Apesar das doenças osteomusculares serem a morbidade mais 

referida e liderarem o ranking dos problemas de saúde desses trabalhadores na 

maioria dos estudos40,57,58,63,92,101-103, dados controversos foram encontrados na 

literatura 57,58,63,102,103, que aponta os problemas mentais e comportamentais como 

uma das principais morbidades.  

Os resultados do presente estudo se assemelham aos de um estudo 

realizado na Bahia59 que buscou estimar a ocorrência de agravos à saúde referidos 

pelos trabalhadores de enfermagem de um hospital que referiram a lombalgia como 

um dos problemas de saúde mais frequente, seguida por varizes em membros 

inferiores e infecção urinária. Os problemas relacionados ao sistema osteomuscular 

manifestaram-se principalmente por meio da dorsalgia, como também foi constatado 

em um hospital-escola situado na zona oeste do município de São Paulo que 

pesquisou os problemas de saúde nos trabalhadores de enfermagem63. Apesar de a 

dor lombar ser multifatorial, existem evidências suficientes de uma relação causal 

entre as tarefas de enfermagem e esses distúrbios104. Estudos66, 105,106 relacionam o 
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surgimento de dores nas costas em profissionais de enfermagem à manutenção de 

posturas desconfortáveis, mobiliários inadequados, transporte e movimentação de 

pacientes acamados. 

Problemas osteomusculares relacionados ao trabalho podem surgir em 

decorrência das reações adversas do organismo em resposta às exigências 

biomecânicas da atividade, provavelmente, superiores à capacidade funcional 

individual28. A associação entre os fatores psicossociais e os problemas 

osteomusculares dolorosos não está totalmente esclarecida. No entanto, altos níveis 

de exigência psicológica também podem gerar problemas osteomusculares28. As 

doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT), anteriormente 

conhecidos como lesões por esforços repetitivos (LER) surgem de forma insidiosa e 

podem progredir, causando incapacidade laboral temporária ou permanente39. O 

ambiente laboral apresenta vários fatores de risco para o desenvolvimento de 

problemas de saúde relacionados às doenças osteomusculares 66,107. A própria 

forma de execução do trabalho também pode contribuir para a ocorrência deste tipo 

de problema66.  

As DORTs geralmente apresentam dor localizada, irradiada ou 

generalizada, desconforto, formigamento, parestesia, sensação de diminuição de 

força, sensação de peso e fadiga, edema e enrijecimento articular108. 

Os resultados relacionados à alta prevalência de doenças 

osteomusculares da população estudada corroboram dados apresentados por 

pesquisas40,57 da área e confirmam que as dores lombares são os danos mais 

frequentes na equipe de enfermagem. Estudo40 que estimou a prevalência de 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em auxiliares e técnicos de 

enfermagem em Salvador (BA) constatou que 83,4% dos profissionais mencionaram 

apresentar afecções osteomusculares relacionadas ao trabalho em pelo menos um 

segmento corporal. 

Outro estudo57 que analisou o absenteísmo por motivo de doença 

verificou que as doenças do sistema osteomuscular constituíam o principal problema 

de saúde, seguidos dos transtornos mentais e comportamentais e dos problemas 

respiratórios. 

As doenças do aparelho geniturinário destacaram-se no presente estudo 

por se apresentarem como a segunda morbidade mais citada com 25,1% dos casos, 

o que diverge da maioria dos estudos57,58,101-103, que não apresentam essa afecção 
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entre os seis problemas de saúde mais citados. Pesquisa realizada em um hospital 

público de Montes Claros (MG)92 constatou que 6,5% dos trabalhadores possuíam 

queixas geniturinárias. No entanto, os valores encontrados são muito inferiores aos 

resultados da presente pesquisa. As queixas mais relatadas foram infecção do trato 

urinário, seguidas pela cólica nefrética e calculose do rim e ureter.  

Os trabalhadores que mais referiram problemas geniturinários foram em 

sua maioria mulheres, casadas/amasiadas e tabagistas. Infecções do trato urinário 

(ITU) são comuns entre as mulheres109, 110 e dentre os fatores de risco encontram-se 

a anatomia feminina, em decorrência da uretra mais curta111, incapacidade ou falha 

em esvaziar a bexiga, diminuição do sistema imune, abrasão da mucosa uretral, 

cálculos do rim e ureter110; em mulheres jovens, a relação sexual e exposição a 

espermicidas são fatores que podem desencadear ITU112. Até 15% das mulheres 

desenvolvem infecções do trato urinário a cada ano e pelo menos 25% terão uma ou 

mais recorrências113.  

A cólica renal se apresenta como um dos quadros álgicos mais intensos e 

na grande maioria dos casos surge em decorrência de obstrução uretral parcial ou 

completa por cálculos urinários. Os cálculos são formados por deficiências de 

substâncias do organismo e pode ser influenciada por infecções, estase urinária e 

períodos de imobilidade110. 

Quanto às queixas relacionadas ao sistema geniturinário os resultados do 

presente estudo podem ser justificados pelo fato da maioria da população 

pesquisada ser composta por mulheres, com ritmo de trabalho acelerado, o que 

muitas vezes impede que o trabalhador satisfaça as necessidades corporais de 

hidratação e eliminação.  

As doenças do Aparelho Circulatório foram referidas por 15,1% da 

amostra. Esses resultados são superiores aos encontrados na literatura. Estudo 

realizado em um Hospital público de Montes Claros (MG)92 identificou as doenças 

circulatórias em 8,8% dos trabalhadores de enfermagem; em uma Fundação 

Hospitalar também em Minas Gerais, o índice foi de 8,6%102. Em um Hospital de 

Ensino de Curitiba (PR) de 5,5% 103 e em um hospital universitário da Região 

Centro-Oeste do Brasil57, 4,9%. As doenças do aparelho circulatório são 

caracterizadas por uma série de síndromes clínicas, principalmente aquelas 

relacionadas à aterosclerose como a doença arterial coronariana, cerebrovascular e 
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de vasos periféricos. No presente estudo as varizes dos membros inferiores e a 

hipertensão arterial encontram-se entre as mais citadas. 

Observa-se que trabalhadores na faixa etária de 30 a 40 anos referiram 

significativamente menos doenças circulatórias e a faixa etária de 40 a 50 anos teve 

associação significativa com presença das doenças circulatórias. O avanço da idade 

pode aumentar as chances de desenvolvimento de hipertensão arterial114. Percebe-

se também uma tendência de trabalhadores com jornada de trabalho maior que 10 

horas diárias apresentarem mais doenças circulatórias, o que pode ser explicado 

pelos fatores de risco existentes.  

As varizes podem ser divididas em primárias e secundárias. As varizes 

primárias não possuem etiologia conhecida, entretanto possui uma predisposição 

hereditária e fatores desencadeantes como, idade, gestações, obesidade e 

profissões que exigem longos períodos constante da prensa abdominal115. 

Importante frisar que apesar das varizes dos membros inferiores não constarem na 

lista de doenças do sistema circulatório relacionadas ao trabalho do Ministério da 

Saúde, elas podem surgir em decorrência de longos períodos em pé e longas 

distâncias percorridas no decorrer do plantão sem intervalos de descanso. 

O Ministério da Saúde28 reconhece a relação do trabalho como possível 

causadora de algumas doenças do sistema circulatório, reconhecendo entre elas a 

hipertensão arterial. No entanto, deve-se considerar que idade, gênero, etnia, 

excesso de peso e obesidade, ingestão de sal e de álcool além de fatores 

econômicos, ambientais e genéticos também constituem fatores de risco para 

hipertensão arterial sistêmica116,117. 

Pesquisa realizada pelo Vigitel 201485 demonstra que a frequência de 

diagnóstico médico prévio de hipertensão arterial foi de 24,3%, no conjunto da 

população adulta das 27 cidades estudadas, sendo maior em mulheres do que em 

homens. O diagnóstico de hipertensão arterial foi mais frequente com o aumento da 

idade em ambos os sexos. 

As Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas foram 

significativamente mais referidas pelos auxiliares de enfermagem entre 40 e 50 anos 

de idade. Foram citadas em 11,7% dos casos, sendo a hipercolesterolemia a 

morbidade mais citada, seguida pelo Diabetes Melittus e Obesidade. Esses dados 

diferem de estudos que buscaram conhecer os problemas de saúde dos 

trabalhadores de enfermagem ou as razões/doenças que levaram esses 
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trabalhadores ao absenteísmo. Em alguns estudos essas doenças nem foram 

citadas57,101,103 e em outros, apesar de constarem em seus resultados, foram bem 

inferiores aos do presente estudo. Em um Hospital Público de Montes Claros (MG)92, 

apenas 0,9% dos problemas referidos pertenciam aos problemas endócrinos, 

nutricionais e metabólicos; em uma Fundação Hospitalar também no estado de 

Minas Gerais102, a porcentagem encontrada foi de 0,7%; em um hospital-escola na 

zona oeste do município de São Paulo foi de 4,0%63.Os resultados encontrados 

referentes à obesidade, dislipidemia e diabetes associados aos maus hábitos como 

sedentarismo e tabagismo contribuem para o surgimento de problemas 

cardiovasculares118. 

Os problemas respiratórios foram referidos principalmente pelas 

mulheres, o que pode ser explicado pela maior participação das mulheres na 

enfermagem. Os mesmos foram citados em 8,5% dos casos. Os problemas 

respiratórios possuíram maior representatividade em outros estudos 57,58,63,92,102,103 

com profissionais de enfermagem. Estudo realizado em um hospital universitário da 

Região Centro-Oeste do Brasil57 mostra que os problemas respiratórios foram 

referidos por 13,9% dos trabalhadores; em unidades médicas e cirúrgicas de dois 

Hospitais de Ensino e um Hospital Universitário do município de São Paulo58 a 

porcentagem dos casos de agravos respiratórios foi de 20,4%; em um hospital-

escola situado na zona oeste do município de São Paulo63, o índice foi de 13,5%; em 

um Hospital público de Montes Claros (MG)92 esses agravos foram referidos por 

14,3% dos trabalhadores; também em Minas Gerais, uma pesquisa realizada em 

uma Fundação Hospitalar102 identificou um índice de 10,6% de agravos respiratórios; 

em um Hospital de Ensino de Curitiba (PR)102 o índice foi de 10,2%.  

Estudo119 realizado com o objetivo de identificar os problemas de saúde 

responsáveis pelo absenteísmo/doença em trabalhadores de enfermagem de um 

hospital universitário encontrou em seus resultados um índice de 16,6% de 

problemas respiratórios, com predomínio das afecções das vias respiratórias 

superiores, seguidas de asma brônquica, orofaringites e pneumonias e constatou 

que as infecções respiratórias têm sido pouco valorizadas pelos trabalhadores e 

suas chefias, talvez por julgarem-nas passageiras e considerarem que as mudanças 

climáticas ou a baixa imunidade do organismo são as principais responsáveis pelo 

seu aparecimento, não as atribuindo à sobrecarga de trabalho, à má alimentação e 

às condições inadequadas de trabalho, acrescidas dos fatores de risco. 
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O ambiente hospitalar apresenta condições inadequadas de trabalho 

destacando, má ventilação, aglomeração de pessoas no mesmo local, o que 

possibilita a transmissão de doenças respiratórias e consequências para a saúde e 

bem-estar do trabalhador120. A frequente exposição a agentes biológicos e químicos, 

além da baixa imunidade e estresse também são fatores de risco para o surgimento 

de agravos respiratórios58. Ambientes fechados também podem influenciar este tipo 

de agravo. 

Quanto aos “Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e 

de laboratório, não classificada em outra parte”, as queixas mais citadas foram, 

cefaleia, mal estar, fadiga e tontura. Os trabalhadores que referiram apresentar 

algum tipo de sintoma associado foram os enfermeiros. Tais sintomas podem indicar 

que algo no organismo não está funcionando adequadamente, podendo estar 

associado a algum problema de saúde. 

Os agravos citados na presente pesquisa podem estar relacionados às 

cargas de trabalho existente no ambiente hospitalar, embora não seja possível 

relacionar diretamente as condições de trabalho com as morbidades encontradas 

pela falta de anamnese ocupacional e exames complementares. De acordo com os 

dados encontrados e partindo do pressuposto que no campo da saúde existem 

evidências de que cargas de trabalho geram desgastes à capacidade vital do 

trabalhador10,33,57,121 e afetam negativamente tanto a vida profissional quanto a vida 

social e a familiar das pessoas1,35,122, além da qualidade da assistência prestada. 

Apesar do alto índice de pessoas que referiram possuir alguma queixa de 

saúde (89,3%), o uso de medicamentos se restringe a 30,9% das pessoas. É 

interessante comentar que apesar da morbidade mais citada relacionar-se aos 

problemas osteomusculares com predominâncias das dorsalgias, o tipo de 

medicamento predominante mais utilizado foi o anti-hipertensivo, seguido pelo 

anticoncepcional e hormônio antitiroideano, o que leva a crer que existe uma 

dissonância entre as informações coletadas na entrevista, pois, de acordo com os 

dados coletados (anexo A), quarenta e quatro trabalhadores referiram possuir 

hipertensão arterial sistêmica, no entanto o número de pessoas que relataram fazer 

tratamento medicamentoso com anti-hipertensivos é maior do que o número de 

pessoas que indagaram possuir essa morbidade, o que demonstra que o fato da 

hipertensão arterial ser uma patologia comumente silenciosa, uma parte da 

população acometida não dá a importância necessária, não admitindo como um 
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problema de saúde, esquecendo-se de que a hipertensão arterial é uma doença 

perigosa e muitas vezes não realiza o tratamento corretamente. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo possibilitou a identificação de agravos à saúde dos 

trabalhadores de enfermagem de um hospital público de grande porte de São José 

dos Campos (SP), bem como a comparação da morbidade referida entre as três 

categorias de enfermagem (enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de 

enfermagem), associando-as às características sociodemográficas, de trabalho e 

estilo de vida.  

As seis queixas mais frequentes foram as relacionadas aos agravos do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; aparelho geniturinário, ao aparelho 

circulatório, às endócrinas, nutricionais e metabólicas, aparelho respiratório e aos 

sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não 

classificados em outra parte. 

Ao comparar a morbidade referida entre as três categorias de 

enfermagem foi possível verificar que os auxiliares de enfermagem apresentaram 

significativamente mais doenças endócrinas e osteomusculares do que os técnicos 

de enfermagem e enfermeiros. Já sintomas, sinais e achados anormais de exames 

clínicos e de laboratório não classificados em outra parte foi significativamente mais 

frequente entre enfermeiros do que técnicos e auxiliares de enfermagem. 

A associação da morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem 

e as características sociodemográficas, de trabalho e estilo de vida, mostrou que 

quanto às doenças osteomusculares apenas a variável sexo obteve significância 

estatística, sendo que a maioria das pessoas acometidas eram mulheres; nas 

doenças geniturinárias sexo, estado civil e tabagismo apresentaram associação 

significativa, sendo que essa afecção foi mais comum em mulheres, 

casadas/amasiadas e tabagistas; nas doenças circulatórias sexo, idade e ingestão 

de bebida alcoólica apresentaram significância, sendo que as pessoas acometidas 

foram principalmente mulheres entre 40 e 50 anos que não ingerem bebidas 

alcoólicas; nas doenças endócrinas verificou-se que idade, categoria profissional e 

ingestão de bebida alcoólica apresentaram associação significativa, sendo mais 

referida por auxiliares de enfermagem entre 40 e 50 anos e que ingeriam bebida 

alcoólica; nas doenças respiratórias verificou-se que apenas o sexo obteve 

significância estatística, evidenciando que a maioria dos trabalhadores acometidos 
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eram mulheres; em relação aos sintomas, sinais, achados anormais de exames 

clínicos e de laboratório não classificados em outra parte verificou-se que 

escolaridade, categoria profissional e hábito de ingerir bebida alcoólica tiveram 

significância, mostrando que os trabalhadores que indagaram apresentar algum tipo 

de sintoma associado possuem ensino superior, são enfermeiros e não ingerem 

bebidas alcoólicas.  

Deve-se atentar para a alta incidência de morbidades referidas pelos 

trabalhadores considerando-as como um fator expressivo da necessidade de 

inserção imediata de um programa preventivo junto à instituição, buscando melhorar 

tanto a saúde dos profissionais como a qualidade da assistência prestada.  
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ANEXO B – Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO C - Características Sócio-Demográficas, Profissionais e de 

Estilo de Vida 

 

Data: ......./......./...............   Código de Identificação: .............. 

Parte A - Dados Pessoais: 

1. Iniciais do nome:____________  2. Data de nascimento: ___/___/_______ 

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) Tempo de estudo em anos: __________ anos 

(2) Última série estudada: __________ série 

 

Parte B - Dados Profissionais: 

10. Local de Trabalho: ___________________ 

11. Ocupação/Cargo: ___________________  12. Profissão: ___________________ 

13. Renda familiar em salários mínimos: ____________ salários mínimos 

14. Tipo de trabalho (aspecto físico):    (1)leve        (2)pouco pesado         (3)pesado 

15. Horas trabalhadas por dia (no hospital): 

(1)menos de 6 horas    (2)8 a 10 horas     (3)6 a 8 horas     (4)mais de 10 horas 

16. Costuma levar trabalho para casa?      (1)Não     (2)Sim 

17. Tira férias todo ano?      (1)Não     (2)Sim 

17a. Você aproveita suas férias para descansar?     (1)Não     (2)Sim 

17b. Se sim, o que faz?___________________________________________ 

18. Você tem outras atividades profissionais fora do seu horário de trabalho? 

(1)Não     (2)Sim    18a. Se sim, quais?_______________       18b. Quantas horas?________ horas 

19. Você costuma trabalhar nos finais de semana?  (1)Não     (2)Sim 

19a. Se sim, o que faz?________________________________________ 
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Parte C - Dados Sobre Estilo de Vida: 

22. Você tem o hábito de ingerir bebida alcoólica? 

(1)Não, nunca bebi 

(2)Sim, bebo  23a. Especifique o tempo (em anos) ______________ 

(3)Não, parei  23b. Há quanto tempo (em anos) _______________ 

23. Tem o hábito de fumar? 

(1)Não, nunca fumei 

(2)Sim, fumo  23a. Especifique nº de maços/dia e o tempo (em anos) ____________ 

(3)Não, parei  23b. Há quanto tempo (em anos) _______________ 

24. Pratica exercícios físicos regularmente? 

(1)Não, nunca pratiquei 

(2)Sim, pratico. Especifique: 24a. Tipo___________________ 

24b. Freqüência semanal: (1)até 2 vezes  (2)3 vezes  (3)mais que 3 vezes 

(3)Não, parei  24c. Há quanto tempo (em anos) _______________ 
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ANEXO D - Morbidade Referida e Fatores de Risco 

 
Parte A - Morbidade Referida: 

29. Como você classifica seu atual estado de saúde? 

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

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

30a. Se a resposta foi SIM, qual(is) queixa(s):______________________________________ 

30b. Desde quando (em anos): __________________ 

30c. Está fazendo tratamento?              (1)Não     (2)Sim 

30d. Se a resposta foi SIM, onde está fazendo tratamento de saúde? 

(1)centro de saúde  (2)hospital   (3)consultório particular   (4)farmácia 

(5)indicação de amigos/parentes   (6)conta própria   (7)outros: _________________ 

31. Você tem Pressão Alta? (1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

31a. 

31b. Está tomando algum remédio?   (1)Não     (2)Sim 

31c. Se SIM, qual(is) remédio(s) está tomando? 

,  Medicamento 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________ 

 

32. Você tem Diabetes? (1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

32a.  

32b. Está tomando algum remédio?   (1)Não     (2)Sim 

32c. Se SIM, qual(is) remédio(s) está tomando? 

  Medicamento 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________ 
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33. Você tem ou teve Colesterol alto? (1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

33a..  

33b. Está tomando algum remédio?   (1)Não     (2)Sim 

33c. Se SIM, qual(is) remédio(s) está tomando? 

  Medicamento 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________ 

 

34. Tem ou teve doenças tais como: 

 (a)Infarto 

(b)Derrame 

(c)Varizes 

(d)Dor nas costas 

(e)Cólica renal 

(f)Cálculo renal 

(g)Doença venérea 

(h)Infecção urinária 

(i)Doenças respiratórias 

(j)Outras: ____________________________ 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35. Está tomando algum remédio no momento que ainda não tenha sido indicado anteriormente?      

(1)Não     (2)Sim 

35a. Se SIM, relacione-os, indicando nome, freqüência de uso e quem indicou / prescreveu a medicação: 

 
 
 
 
 

 

 Medicamento 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________ 

5  (1)médico  (2)enfermeiro  (3)farmacêutico  
(4)amigos/parentes  (5)conta própria  (6)outro________ 

 
Parte B – Outros Fatores de Risco: 

36. Você se considera uma pessoa nervosa/ estressada?            (1)Não     (2)Sim 
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APÊNDICE A  

 

 

TABELA 6. Distribuição das queixas de saúde dos trabalhadores de enfermagem, 
com base na Classificação Estatística Internacional de Doenças e problemas 
Relacionados à saúde (CID-10)37. São José dos Campos, 2012. 

CID-10 
Morbidade referida 

 
Enfermeiro 

 
Téc. de Enf. 

 
Aux. de Enf. 

 
Total 

N % n % n % n % 

        

         

A00-B99 Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2 1,0 - - 1 0,4 3 0,3 

A46 Erisipela 1  -  -  1  

A64 Doenças sexualmente transmitidas, não especificadas 1  -  -  1  

B58 Toxoplasmose -  -  -  1  

 

C00-D48 Neoplasmas 3 1,5 1 0,2 3 1,2 7 0,7 

C50 Neoplasia maligna da mama 1  -  -  1  

C80 Neoplasia maligna, sem especificação de localização -  1  2  3  

C73 Neoplasia maligna da glândula tireóide -  -  1  1  

D25 Leiomioma do útero  2  -  -  2  

         

D50-D89 Doenças do Sangue e dos Órgãos 
Hematopoiéticos e alguns Transtornos imunitários 

- 
 

0,0 3 
 

0,6 1 
 

0,4 4 
 

0,4 

D16.9 Neoplasia  benigna do osso e cartilagem articular 
não específicada 

-  -  1  1  

D50 Anemia Ferropriva -  3  -  3  

 

E00-E99 Doenças Endócrinas, nutricionais e 
Metabólicas 

19 9,9 50 10,3 38 16,1 107 11,7 

E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiência de iodo -  5  3  8  

E05 Tireotoxicose 1  -  -  1  

E14 Diabetes Mellitus não especificado 1  7  4  12  

E 28.2 Síndrome do ovário policístico -  1  -  1  

E35 Triglicerídeos -  1  1  2  

E66 Obesidade 3  2  6  11  

E78 Hipercolesterolemia 14  34  24  72  

         

F00-F99 Transtornos mentais e comportamentais 3 1,5 2 0,4 2 0,8 7 0,7 

F32 Episódios depressivos 1  1  -  2  

F41.1 Ansiedade generalizada 1  -  -  1  

F43 Reações ao “stress” grave e transtornos de 
adaptação 

1  1  1  3  

F99 Transtorno mental não especificado -  -  1  1  

         

G00-G99 Doenças do Sistema Nervoso 1 0,5 6 1,2 2 0,8 9 1,0 

G40 Epilepsia -  -  1  1  

G43 Enxaqueca 1  -  1  2  

G47 Distúrbios do sono -  3  -  3  

G57.0 Lesão do nervo ciático -  2  -  2  

G91 Hidrocefalia -  1  -  1  

         

H00-H59 Doenças dos Olhos e Anexos - - 2 0,4 - 0,0 2 0,2 

H53 Distúrbios Visuais -  1  -  1  

H57 Outros transtornos do olho e anexos -  1  -  1  

 

H60-H95 Doenças do Ouvido e da Hipófise Mastóide 1 0,5 - - 1 0,4 2 0,2 

H83.3 Efeitos do ruído sobre o ouvido interno         
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Continuação TABELA 6.  

CID-10 
Morbidade Referida 

 
Enfermeiro 

 
Téc. de Enf. 

 
Aux. de Enf. 

 
Total 

N % n % n % n % 
 

I00-I99 Doenças do Aparelho Circulatório 28 14,6 78 16,1 32 13,5 138 15,1 

I10 Hipertensão essencial primária 9  24  11  44  

I21 Infarto agudo do miocárdio -  2  -  2  

I83  Varizes dos membros inferiores 17  52  21  90  

I84 Hemorróidas 2  -  -  2  

         

J00-J99 Doenças do Aparelho Respiratório 18 9,4 42 8,7 18 7,6 78 8,5 

J03 Amigdalite aguda 1  -  -  1  

J20 Bronquite -  1  1  2  

J30 Rinite alérgica e vasomotora 5  2  1  8  

J32 Sinusite crônica 1  -  -  1  

J 35 Amigdalite 2  -  -  2  

J45 Asma -  2  1  3  

J98 Outros transtornos respiratórios 9  37  15  61  

         

K00-K93 Doenças do Aparelho Digestivo 9 4,7 10 2,0 3 1,2 22 2,4 

K07.6 Transtornos da articulação temporomandibular -  1  -  1  

K29 Gastrite e duodenite 6  4  1  11  

K30 Dispepsia -  -  1  1  

K31 Outras doenças do estômago e do duodeno -  1  -  1  

K58 Sindrome do cólon irritável 1  -  1  2  

K59.0 Constipação -  1  -  1  

K59.1 Diarréia funcional -  1  -  1  

K59.9 Transtorno Intestinal funcional 1  -  -  1  

K60 Fissura e fístula das regiões anal e retal 1  -  -  1  

K63.5 Pólipo do cólon -  1  -  1  

K81 Colecistectomia -  1  -  1  

         

L00-L99 Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo 1 0,5 1 0,2 - - 2 0,2 

L30 Outras dermatites 1  -  -  1  

L40 Psoríase -  1  -  1  

         

M00-M99 Doenças do Sistema Osteomuscular e do 
Tecido Conjuntivo 

45 23,5 137 28,4 72 30,5 254 27,9 

M13 Outras artrites -  -  2  2  

M19 Outras artroses 1  -  2  3  

M51 Outros transtornos de discos intervetebrais -  2  1  3  

M54 Dorsalgia -  1  -  1  

M54.2 Cervicalgia -  2  -  2  

M54.9 Dorsalgia não especificada 41  115  57  213  

M62 Outros transtornos musculares -  3  1  4  

M65 Sinovite e Tenossivite -  1  1  2  

M75.5 Bursite do ombro -  1  1  2  

M75.8 Outras lesões do ombro -  2  1  3  

M79.6 Dor em membro 3  8  6  17  

M79.7 Fibromialgia -  2  -  2  

         

N00-N99 Doenças do Aparelho Genitourinário 46 24,0 127 26,3 56 23,7 229 25,1 

N20 Calculose do rim e do ureter 7  20  8  35  

N23 Cólica nefrética não específicada 13  35  12  60  

N36 Outros transtornos da uretra -  1  -  1  

N39.0 Infecção do trato urinário de localização não 
específicada 

25  70  35  130  
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Continuação TABELA 6.         

CID-10 
Morbidade Referida 

 
Enfermeiro 

 
Téc. de Enf. 

 
Aux. de Enf. 

 
Total 

N % n % n % n % 
 

         

N41 Doença inflamatória da próstata 1  -  -  -  

N80 Endometriose -  -  1  1  

N92 Menstruação excessiva, frequente e irregular -  2  -  2  

         

R00-R99 Sintomas, sinais e achados anormais de 
exames clínicos e de laboratório, não classificados 
em outra parte 

15 7,8 20 4,1 7 2,9 42 4,6 

R00.0 Taquicardia não específicada 1  -  -  1  

R00.2 Palpitações 2  -  -  2  

R10.4 Outras dores abdominais e as não especificadas -  1  -  1  

R11 Náuseas e vômitos -  1  -  1  

R12 Pirose 1  1  -  2  

R23 Outras alterações cutâneas -  1  -  1  

R42 Tontura e instabilidade 3  1  -  4  

R51 Cefaléia 4  9  5  18  

R52 Dor não classificada em outra parte -  1  -  1  

R53 Mal estar, fadiga 4  4  2  10  

R61 Hiperidrose -  1  -  1  

 

S00-T98 Lesões, envenenamento e algumas outras 
Consequências de causas externas 

- - 2 0,4 - 0,0 2 0,2 

S83 Entorse e distensão de outras partes e das não 
especificadas  do joelho 

-  1  -  1  

T78.4 Alergia não específicada -  1  -  1  

         

Z00-Z99 Exame Geral e Investigação de Pessoas 
sem Queixas ou Diagnóstico Relatado 

- - 1 0,2 -  1 0,1 

Z91 Artrodese Z98.1         

         

Total 191 100,0 482 100,0 236 100,0 909 100,0 

         

         

 

 

 

 

 


