
 
 

   

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

 

FERNANDA CORRÊA DE SÁ 

 

 

 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NO CONTEXTO DA ENFERMAGEM 

HOSPITALAR:  

PRAZER QUE SUSCITA E SOFRIMENTO QUE PRODUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

 2016 

http://www.eeaac.uff.br/


 
 

 

FERNANDA CORRÊA DE SÁ 

 

 

 

 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NO CONTEXTO DA ENFERMAGEM 

HOSPITALAR:  

PRAZER QUE SUSCITA E SOFRIMENTO QUE PRODUZ 

 

 

 

Defesa da Dissertação submetida ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em 

Saúde da Universidade Federal Fluminense 

como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do Título de Mestre. Linha de 

pesquisa: o cuidado em seu contexto 

sociocultural. 

 

 

 

Orientadora: Prof.ªDr.ªVera Maria Sabóia 

 

 

 

 

Niterói 

 2016 



 
 

 

 

S 111       Sá, Fernanda Corrêa de. 

 Substâncias psicoativas no contexto da enfermagem 

hospitalar: prazer que suscita e sofrimento que produz. / 

Fernanda Corrêa de Sá. – Niterói: [s.n.], 2016.     

  172 f.  

 

  Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde) - Universidade Federal Fluminense, 

2016. 

    Orientador: Profª. Vera Maria Sabóia. 

 

1. Equipe de Enfermagem. 2. Transtornos Relacionados 

ao Uso de Substâncias. 3. Condições de Trabalho. I. Título. 

                                                                

         CDD 615.788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FERNANDA CORRÊA DE SÁ 

 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NO CONTEXTO DA ENFERMAGEM 

HOSPITALAR:  

PRAZER QUE SUSCITA E SOFRIMENTO QUE PRODUZ 

 

Defesa da Dissertação submetida ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em 

Saúde da Universidade Federal Fluminense 

como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do Título de Mestre. Linha de 

pesquisa: o cuidado em seu contexto 

sociocultural. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

__________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Vera Maria Sabóia (Presidente) 

Universidade Federal Fluminense 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Sônia Acioli de Oliveira (1°Examinadora) 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira (2°Examinador) 

Universidade Federal Fluminense 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Lina Márcia Miguéis Berardinelli (Suplente) 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente (Suplente) 

Universidade Federal Fluminense 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe Áurea pelo exemplo de vida, 

minha eterna inspiração (in memoriam).  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, por me fortalecer para superar as dificuldades, me direcionar nos momentos de 

incertezas e pelas bênçãos sempre concedidas. 

Ao meu esposo Rondinelle pelo amor, compreensão e incentivo de sempre. Seu apoio foi 

fundamental, muito obrigada! 

À minha irmã e sobrinhas por preencherem a minha vida de amor. 

À querida e estimada orientadora Vera Sabóia por acreditar, incentivar e vislumbrar 

possibilidades além dos meus olhos. Pelo seu carinho e generosidade em compartilhar seu 

conhecimento e suas experiências. Muito obrigada por me ajudar a trilhar esse caminho. 

Aos queridos professores Sônia Acioli, Enéas Teixeira, Lina Berardinelli e Geilsa Valente por 

suas valiosas contribuições para o enriquecimento deste estudo. 

À amiga Julianna Moura, companheira nessa caminhada, compartilhando experiências, 

conhecimento, angústias e alegrias. Sua amizade é umas das conquistas que essa jornada me 

proporcionou. 

Aos amigos Marcela e Rodrigo pelo carinho e incentivo. 

Aos amigos da Fundação de Apoio as Escolas Técnicas do Estado/RJ e do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto pela compreensão e apoio durante este período. 

Aos trabalhadores de enfermagem, do CTI do Hospital Universitário Antônio Pedro, por suas 

contribuições. Este estudo só foi possível pelo compartilhamento de suas experiências, muito 

obrigada pela colaboração e confiança. 

Muito obrigada a todos que de alguma forma contribuíram para a construção desta pesquisa. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Existem momentos na vida onde a questão de 

saber se se pode pensar diferentemente do que se 

pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é 

indispensável para continuar a olhar ou refletir.” 

(Michel Foucault) 



 
 

 

RESUMO 

 

Trata-se de um estudo sobre vulnerabilidade dos trabalhadores de enfermagem, que atuam 

no ambiente hospitalar, relacionado ao uso de substâncias psicoativas. O uso abusivo 

dessas substâncias configura-se num problema de saúde pública na sociedade brasileira, 

trazendo como consequência a diminuição da produtividade, alteração das relações na 

ordem laboral, interpessoal, familiar, social e de saúde. O trabalho em enfermagem no 

ambiente hospitalar possui situações de vulnerabilidade que podem contribuir para o uso 

indevido das substâncias psicoativas. Com base nesta problemática, este estudo tem como 

objetivo geral conhecer as situações de vulnerabilidade da equipe de enfermagem no 

ambiente de trabalho hospitalar para o uso de substâncias psicoativas. Especificamente 

objetiva-se descrever as situações de vulnerabilidade presentes no ambiente de trabalho 

hospitalar que favorecem o uso de substâncias psicoativas entre a equipe de enfermagem; 

analisar a concepção desses profissionais em relação ao uso de substâncias psicoativas e 

discutir a relação existente entre o ambiente de trabalho hospitalar e o uso destas 

substâncias. Pesquisa de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, realizada com 20 

profissionais da equipe de enfermagem, técnicos e enfermeiros, do serviço de terapia 

intensiva em um hospital universitário localizado no município de Niterói, Rio de Janeiro. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada. Os dados 

obtidos foram analisados a partir da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin, que 

favoreceu a construção de duas categorias: 1- Substâncias psicoativas: uso e concepções; 

2- O ambiente de trabalho hospitalar e a vulnerabilidade para o uso de substâncias 

psicoativas. Os resultados revelam situações de vulnerabilidade que contribuem para o uso 

dessas substâncias pelos trabalhadores de enfermagem tais como estresse, sofrimento 

diante da dor e morte, sobrecarga e condições de trabalho, trabalho noturno e facilidade no 

acesso a estas substâncias. Evidenciou-se o uso do álcool de forma recreativa para alívio 

do estresse; o uso de substâncias psicoativas como forma de escape da realidade de 

sofrimento; no contexto terapêutico para tratamento de alguns transtornos mentais; e o uso 

de ansiolíticos de forma indiscriminada, principalmente pelos trabalhadores do período 

noturno. Conclui-se que esses achados revelam um comprometimento na saúde psíquica 

destes trabalhadores, que no seu cotidiano laboral enfrentam diversas situações que os 

tornam vulneráveis ao uso de substâncias psicoativas, muitas vezes, utilizadas como 

estratégias de defesa. Sendo necessárias ações de promoção da saúde com esta população 

específica.  

 

 

Descritores: equipe de Enfermagem; transtornos relacionados ao uso de substâncias; 

condições de trabalho. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This is a study on vulnerability of nursing workers in the hospital environment, related to 

the use of psychoactive substances. The abuse of these substances configures itself a 

public health problem in Brazilian society, bringing rise to a reduction in productivity, 

changing relationships in working, interpersonal, family, and social and health orders. 

Work in nursing in the hospital has vulnerabilities that may contribute to the misuse of 

psychoactive substances. Based on this issue, this study has the general objective knowing 

the nursing staff for vulnerabilities in the hospital working environment for the use of 

psychoactive substances. This study specifically aims to describe the vulnerabilities 

present in the hospital work environment that favor the use of psychoactive substances 

among the nursing staff; analyze the design of these professionals regarding the use of 

psychoactive substances and discuss the relationship between the hospital work 

environment and the use of these substances. This research was a qualitative case study 

conducted with 20 professionals of the nursing staff, technicians and nurses from the 

intensive care service at a university hospital in the city of Niterói, Rio de Janeiro. For the 

data collection tool a semi-structured interview was used. The data were analyzed using 

Bardin's content analysis technique, which favored the construction of two categories: 1 

Psychoactive substances: use and concepts; 2 Hospital work environment and 

vulnerability to substance use. The results reveal vulnerabilities that contribute to the use 

of these substances by nursing workers such as stress, suffering in the face of pain and 

death, overload and working conditions, night work and ease of access to these 

substances. It showed the use of alcohol recreationally for stress relief; the use of 

psychoactive substances as a way to escape the suffering of reality; in a therapeutic 

context for treatment of some mental disorders; and the use of anxiolytics 

indiscriminately, mainly by workers from the night shift. It was concluded that these 

findings reveal a commitment to the mental health of these workers, who in their daily 

work face various situations that make them vulnerable to the use of psychoactive 

substances often used as defense strategies. It is necessary to have health promotion 

activities for this specific population.  

 

 

Descriptors: nursing team; disorders related to substance use; work conditions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Este estudo tem como objeto a vulnerabilidade dos trabalhadores de enfermagem, que 

atuam no ambiente hospitalar, relacionado ao uso de substâncias psicoativas. 

As substâncias psicoativas1 são conceituadas como drogas que alteram o 

comportamento, a consciência, o humor e a cognição, atuando no sistema nervoso central. 

Essas substâncias afetam homens e mulheres, independentemente de grupos étnicos, sociais, 

faixa etária e instrução (PICOLOTTO, 2010; SANTOS; PEREIRA; SIQUEIRA, 2013). 

O uso de drogas e suas consequências adversas é um tema atual e de relevante 

preocupação mundial, dado o número de usuários existentes e seu impacto sobre os 

indivíduos e a sociedade (ABARCA; PILLON, 2008; BRASIL, 2010; JÚNIOR et al., 2009; 

SILVA et al., 2006). O relatório mundial sobre drogas de 2015 do Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), destaca que cerca de 246 milhões de pessoas, ou 

um pouco mais de 5% da população mundial, entre 15 e 64 anos de idade, usaram alguma 

droga ilícita em 2013 (UNODC, 2015). 

Destaca-se que o uso dessas substâncias constitui-se um fenômeno mundial e 

complexo, pois engloba uma série de fatores e atinge direta ou indiretamente diferentes 

setores da sociedade. As consequências do uso das substâncias psicoativas perpassam todas as 

esferas sociais e os problemas relacionados a este fenômeno aparecem no cenário da violência 

urbana, no trânsito, nas famílias, nas relações interpessoais, nas escolas, no ambiente e nas 

relações de trabalho. 

 O trabalho tem um papel fundamental para os indivíduos no mundo, pois contribui 

para a formação de sua identidade, permite que os indivíduos participem da vida social e, 

também, como elemento essencial para a saúde. Tais aspectos, resultam na necessidade de se 

conhecer as situações presentes no ambiente de trabalho que interferem na qualidade de vida 

dos atores sociais envolvidos. 

 

 

______________________ 

1- Neste estudo o termo substâncias psicoativas e drogas serão utilizados como sinônimos. 

http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf
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Este estudo aborda as situações de vulnerabilidade entre os profissionais de 

enfermagem, no contexto hospitalar, tanto para o uso das substâncias psicoativas lícitas 

quanto ilícitas. Pois, essas substâncias, sejam lícitas ou não, ocupam um importante papel na 

dinâmica social, presente em distintas classes e cenários sociais, estando relacionadas às 

primeiras causas de mortes evitáveis no mundo (BRASIL, 2014). 

A vulnerabilidade quer expressar “os potenciais de adoecimento/não adoecimento 

relacionados a todo e cada um dos indivíduos que viva em um certo conjunto de condições” 

(AYRES, 2009, p.132). Nesta perspectiva, pretende-se conhecer quais são as situações que 

tornam o trabalhador de enfermagem, no âmbito hospitalar, suscetível ao uso das substâncias 

psicoativas, considerando a multidimensionalidade deste sujeito e as condições do ambiente 

de trabalho em que este se encontra inserido. 

Sabe-se que, os ritmos e as complexidades que o trabalho alcançou no mundo 

moderno, por si só, constituem um alto risco quanto ao uso dessas substâncias (MARTINS; 

ZEITOUNE, 2007). Porém, o exercício profissional no ambiente hospitalar é marcado por 

múltiplas exigências como lidar com dor, sofrimento, morte e perdas, a que se somam as 

condições desfavoráveis de trabalho e a baixa remuneração, fatores que, em conjunto, 

propiciam ao estresse e Burnout, termo criado para descrever o desgaste físico e psíquico de 

profissionais que lidam, no exercício de suas funções, com altos níveis de envolvimento 

emocional (AVELLAR et al., 2007). 

Gobbi e Durman (2010) destacam a importância da intrínseca relação do trabalho com 

saúde e doença, visto que este pode ser gerador tanto de satisfação e prazer, quanto de 

insatisfação e sofrimento. A forma como o indivíduo vivencia ou realiza o seu trabalho é 

potencializadora da saúde ou da doença. 

 O progresso tecnológico (cultura objetiva) não foi acompanhado pelo amadurecimento 

das necessidades e subjetividades individuais (cultura subjetiva), gerando um desequilíbrio no 

processo de trabalho (OLIVEIRA, 2010). 

Oliveira (2010) ressalta que, entre os elementos envolvidos na complexa relação dos 

indivíduos com as substâncias psicoativas destacam-se os aspectos socioculturais (família, 

meio, cultura), os relacionados às substâncias (tipo de ação neurobiológica, potencial de 

dependência, status legal) e os do indivíduo (vulnerabilidade biológica, personalidade, 

presença de comorbidades, aspectos psicológicos). 
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Entende-se que o fenômeno das drogas é um problema multidimensional, portanto, 

não basta circunscrevê-lo à mera relação existente entre uma pessoa e uma substância. Faz-se 

necessário considerar a interação que ambos efetuam num determinado contexto, os valores e 

crenças e suas relações sociais, econômicas e políticas, incluindo-se o trabalho (MARTINS; 

ZEITOUNE, 2007). 

 Tendo em vista as diversas implicações (sociais, psicológicas, políticas e econômicas) 

que envolvem a questão das drogas, percebe-se ser mais relevante, para uma compreensão 

global deste fenômeno, articular diferentes áreas dos saberes, para avançarmos nas reflexões 

sobre este tema.  

 Pois, considera-se o uso das substâncias psicoativas um fenômeno multifacetado que 

deve ser abordado sob uma perspectiva transdisciplinar, visando o diálogo e a integração entre 

as várias áreas de conhecimento (como a Saúde Mental e do Trabalhador) facilitando a 

apreensão do objeto de estudo em sua essência. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO/PROBLEMA  

 

A motivação para realização do estudo sobre o uso das substâncias psicoativas e sua 

relação com o trabalho, a partir do olhar dos trabalhadores de enfermagem, se mostrou de 

grande relevância, como tema de pesquisa, a partir da participação como voluntária no projeto 

intitulado: Percepção e comunicação de riscos sociais e à saúde associados ao uso abusivo 

de álcool e outras drogas entre acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal 

Fluminense (UFF).  

Tal pesquisa foi beneficiada pelo edital de Auxílio à Pesquisa-APQ1 da Fundação 

Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 

despertando preocupação pelo tema.  

Esse estudo, realizado entre 2011 e 2013 com estudantes do curso de graduação em 

Enfermagem da UFF, revelou contradições entre o conhecimento teórico e a realidade vivida 

pelos jovens no seu dia a dia. As questões éticas da profissão, a ausência de reflexão e 

discussão sobre a temática das drogas foram achados relevantes do estudo. Porém, os sujeitos 
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demonstraram preocupação acerca das suas responsabilidades, enquanto futuros profissionais 

de saúde, frente ao uso das drogas. 

Martins et al. (2009) afirmam que, o profissional traz consigo um conhecimento sobre 

essas substâncias e seus riscos, no contexto de sua história individual, social, cultural, 

psicológico, econômico e religioso, entre outros. Mas pode-se notar a contradição em saber 

dos riscos para os outros e não para si. 

O uso de drogas existe cada vez mais entre pessoas incorporadas à vida produtiva, 

trazendo como consequências a diminuição da produtividade, alteração das relações na ordem 

laboral, interpessoal, familiar, social e de saúde (CARRILO; MAURO, 2004).  

Atualmente, o trabalho absorve, em geral, um terço do tempo diário. No caso da 

enfermagem, cuja predominância é feminina, na maioria das vezes o tempo laboral é ainda 

maior por conta das atividades desenvolvidas no lar, resultando em dupla jornada e, em 

muitos casos, tripla para aquelas que têm mais de um vínculo empregatício. Essa realidade 

vem se mostrando como um fator contributivo para a utilização de artifícios para superar 

fadiga, desgaste e o estresse entre outros agravos que acometem a equipe de enfermagem 

(MARTINS, 2006). 

Os efeitos deletérios desta jornada excessiva de trabalho, a precariedade dos serviços 

de saúde e o sofrimento psíquico gerado, podem criar condições que favorecem o consumo de 

substâncias psicoativas por trabalhadores de enfermagem, iniciado, muitas vezes, como um 

mecanismo compensatório para minimizar esses danos. 

Na área da saúde, constata-se que a equipe de enfermagem, enfrenta uma diversidade 

de situações em sua vida profissional geradoras de estresse físico, mental e emocional, ao 

lidar com sentimentos ambíguos como o prazer e o sofrimento, além das jornadas 

ocupacionais longas e intensas.  

Nesse sentido, os trabalhadores de saúde, em geral, se enquadram na questão da 

vulnerabilidade relacionada ao próprio trabalho, o que pode levá-los a buscar estratégias de 

defesa para lidar com as pressões da vida laboral. 

Martins e Corrêa (2004) afirmam que os profissionais de enfermagem, mais 

especificamente os que trabalham em hospitais, ficam duplamente expostos; fisicamente, por 

exposição aos riscos de substâncias químicas, radiações, contaminações biológicas, excesso 
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de calor, sistema de plantões e excessiva carga horária; e psiquicamente, em decorrência da 

convivência diuturna com o sofrimento e a dor, a doença e a morte, tendo que conviver com 

tais circunstâncias paralelamente aos seus problemas emocionais, podendo essas condições de 

trabalho favorecer o uso de substâncias psicoativas. 

Deve-se, levar em consideração que os trabalhadores de enfermagem, no 

desenvolvimento de suas atividades, no ambiente hospitalar, são os que permanecem por mais 

tempo em contato direto com o sofrimento humano, o que corrobora para o desgaste mental e 

emocional desses indivíduos. 

O trabalhador, ao submeter-se ao uso inicial de substâncias psicoativas, pode desvelar 

um desempenho indesejável como baixo rendimento, altos índices de absenteísmo, não 

colaborativo com a equipe, convivência difícil e desconforto social no ambiente de trabalho, 

além de ser suscetível a erros e acidentes (DIAS et al., 2011). 

Percebe-se a importância de investigar o fenômeno das drogas dentro do contexto 

hospitalar, visto tratar-se de uma instituição que deve se preocupar em conhecer e analisar a 

situação de saúde e o ambiente de trabalho, almejando uma atividade laboral de qualidade, 

com produtividade e contribuindo na qualidade de vida dos trabalhadores. 

Para Silva e Botti (2011) o tema relacionado a profissionais de saúde e uso de 

substâncias psicoativas é pouco abordado na produção científica, devido aos estigmas 

imputados aos usuários. Há um paradoxo entre o papel do profissional de saúde onde, de 

cuidador/curador, passa a ser o cliente/paciente, o que provoca grande dificuldade de 

aceitação do profissional como agente passível de cuidados e dificuldades em se aceitarem 

como indivíduos que necessitam de cuidados, o que colabora para que o problema se agrave 

ainda mais. 
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1.2 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

 

Esta pesquisa justifica-se pelo fato da vulnerabilidade dos trabalhadores em relação ao 

consumo de substâncias psicoativas ser um grave problema de saúde pública e ainda pouco 

investigado. 

Inicialmente foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases 

de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF) e na Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE) com o objetivo de identificar as publicações de artigos sobre a temática o 

uso das substâncias psicoativas e o trabalho em enfermagem. 

No levantamento foram utilizados os seguintes descritores: equipe de enfermagem,  

transtornos relacionados ao uso de substâncias e condições de trabalho. Os critérios de 

inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em português, inglês e 

espanhol; artigos na íntegra; artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados no 

período de 2004 a 2014. E os critérios de exclusão foram: artigos que não refletissem a 

temática do estudo e textos repetidos. 

Assim, foram elaboradas três estratégias de busca na base de dados (Quadro 1), com o 

objetivo de rastrear o maior número de estudos que se relacionasse com a temática em 

questão. Primeiramente, utilizamos o cruzamento dos descritores equipe de enfermagem and 

transtornos relacionados ao uso de substâncias e encontrou-se 23 artigos. Ao associar os 

descritores transtornos relacionados ao uso de substâncias and condições de trabalho foram 

encontrados nas bases da BVS 58 artigos. E associando os descritores equipe de 

enfermagem and transtornos relacionados ao uso de substâncias and condições de 

trabalho foram identificadas apenas 02 publicações. 

Após leitura dos títulos e resumos dos artigos selecionados, e aplicados os critérios de 

exclusão, foram identificados 05 artigos relacionados ao uso das substâncias psicoativas e o 

trabalho de enfermagem. Estes artigos são apresentados no Quadro 2. 

O Quadro 1, a seguir, mostra as três estratégias de busca utilizadas e os respectivos 

artigos encontrados:  
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Quadro 1- Estratégias de busca utilizadas nas bases de dados. 

Estratégias de busca BDENF LILACS MEDLINE Total 

Equipe de enfermagem and transtornos 

relacionados ao uso de substâncias. 
06 07 10 

 

 

23 

Transtornos relacionados ao uso de 

substâncias and condições de trabalho. 
04 15 39 

 

58 

Equipe de enfermagem and transtornos 

relacionados ao uso de substâncias and 

condições de trabalho.  

01 0 01 

 

 

02 

 

 

Quadro 2- Descrição dos artigos selecionados na base de dados. 

Periódico Ano Base de dados Título 

 

Revista Latino-

americana de 

Enfermagem 

 

2004 

 

BDENF 

LILACS 

 

 

Lidar com substâncias psicoativas: o 

significado para o trabalhador de 

enfermagem. 

 

Escola Anna 

Nery Revista de 

Enfermagem 

 

2007 

 

BDENF 

LILACS 

 

 

As condições de trabalho como fator 

desencadeador do uso de substâncias 

psicoativas pelos trabalhadores de 

enfermagem. 

 

Revista de 

Enfermagem 

UERJ 

 

2009 

 

BDENF 

LILACS 

 

 

Concepções do trabalhador de 

enfermagem sobre drogas: a visibilidade 

dos riscos. 

 

Revista Latino-

americana de 

Enfermagem 

 

2009 

 

BDENF 

LILACS 

MEDLINE 

 

Self-medication among nursing workers 

from public hospitals. 

 

Revista Latino-

americana de 

Enfermagem 

 

2011 

 

BDENF 

LILACS 

 

 

Fatores predisponentes ao uso próprio de 

psicotrópicos por profissionais de 

enfermagem. 
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Como se pode constatar no levantamento realizado nas bases de dados, são escassos os 

estudos que analisam a questão das substâncias psicoativas e o trabalho de enfermagem. 

Desse modo, a eleição do tema justifica-se pelas próprias lacunas existentes na produção do 

conhecimento em relação ao objeto de estudo. 

Na sociedade contemporânea, o uso das substâncias psicoativas ganha destaque por 

sua complexidade e expansão em distintos segmentos sociais. Uma evidência desse processo é 

a inclusão dos problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas na agenda da 

Saúde Pública brasileira, quando, em 2003, o Ministério da Saúde estabeleceu a Política de 

Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas. Neste documento o próprio 

Ministério da Saúde afirma que houve um atraso no reconhecimento e no enfrentamento dessa 

problemática pelo Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

Reafirmando que o uso de álcool e outras drogas é um grave problema de saúde 

pública, reconhecendo a necessidade de superar o atraso histórico de assunção desta 

responsabilidade pelo SUS, e buscando subsidiar a construção coletiva de seu 

enfrentamento, o Ministério da Saúde apresenta a sua Política para a Atenção 

Integral ao Uso de Álcool e outras Drogas (BRASIL, 2003, p. 06). 

 

O primeiro levantamento epidemiológico realizado no país sobre o consumo de drogas 

data do final da década de 1980. O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID) lançou o primeiro levantamento sobre o uso de drogas entre 

estudantes, o qual abrangeu dez capitais brasileiras e foi repetido em anos posteriores. Existia, 

então, a necessidade de se estudar o que acontecia com outros grupos populacionais. Apenas 

em 2001, foi realizado o primeiro levantamento epidemiológico de base domiciliar, com 

abrangência nacional, envolvendo a população geral brasileira (BASTOS; REIS, 2014). 

O Relatório Brasileiro sobre Drogas traz a informação de que, no Brasil, 1,2% de 

todas as internações no SUS está diretamente associado ao consumo de drogas, entre 2001 a 

2007, foram observadas 965.318 internações decorrentes do consumo de substâncias 

psicoativas. Ocorreram no Brasil, no mesmo período, 56.561 afastamentos e 5.024 

aposentadorias devido ao consumo de substâncias psicoativas. A Região Sudeste é a que 

possui maior número de aposentadorias (62,1%) e afastamentos (55%) em decorrência do 

consumo de substâncias psicoativas (BRASIL, 2009). 
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Estudos nacionais e internacionais, e a própria realidade têm mostrado que o uso e o 

abuso de drogas vêm aumentando significativamente, com consequências graves para a saúde 

dos indivíduos e com altos custos para o sistema de saúde e para a sociedade (OLIVEIRA; 

FUREGATO, 2008). 

Segundo dados apresentados pelo II Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas 

psicotrópicas envolvendo as 108 maiores cidades brasileiras, aproximadamente 22,8% da 

população entrevistada já fez uso de alguma droga ilícita na vida, correspondendo a uma 

população de 10.746.991 pessoas. Em relação às diversas complicações relacionadas ao abuso 

de substâncias psicoativas, 1,2% já tiveram intercorrências nos ambientes de trabalho em 

decorrência do uso dessas substâncias (CARLINI et al., 2006). 

Otero Dorrego (2011) diz ser um erro supor que o abuso de drogas afeta somente 

setores marginalizados da sociedade, com elevado desemprego. Pelo contrário, é um 

problema que afeta grande parte da população ativa, causando consequências graves no local 

de trabalho tais como as questões de segurança para acidentes, devido à falta de atenção e 

concentração nos trabalhadores afetados, o aumento do absenteísmo, os conflitos laborais, 

dentre outras. 

Um levantamento feito com 192 médicos atendidos pela Rede Estadual de Apoio a 

Médicos Dependentes Químicos, criada em 2002 pela Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), 

apontou que 130 (67,7%) dos indivíduos apresentaram associação entre transtorno mental e 

dependência química. Apenas a dependência de álcool e drogas foi verificada em 40 pacientes 

(20,8%), transtornos mentais em 15 (7,8%) e Burnout em oito indivíduos (4,2%). O intervalo 

médio entre a identificação do problema e a busca de tratamento foi de 7,5 anos 

(PALHARES-ALVES; LARANJEIRA; NOGUEIRA-MARTINS, 2007). 

Considerando a expressividade dos dados epidemiológicos, justifica-se a importância 

da identificação e análise de fatores que contribuam para o aumento das taxas de uso das 

substâncias psicoativas pelos os trabalhadores de enfermagem e discutirmos a sua relação 

com o ambiente de cuidado. 

O espaço do cuidado, de maneira geral, é fatigante, com longas jornadas de trabalho, 

com cobranças pessoais e da instituição hospitalar. No entanto, as emoções do profissional 
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não são levadas em consideração, e de uma forma sutil, são negadas na instituição hospitalar 

(SILVA et al., 2013). 

Como já foi destacado, para um melhor conhecimento sobre os problemas individuais 

e sociais em consequência do uso das substâncias psicoativas torna-se indispensável o 

entendimento da multidimensionalidade deste fenômeno. Compreendendo o indivíduo nas 

suas dimensões biológicas, sociais, culturais, simbólicas, históricas; o contexto em que está 

inserido e suas representações sobre o mesmo. 

Assim, o profissional de saúde é entendido, não como um corpo mecânico, mas, como 

um corpo vivo, subjetivado, em busca da construção de um sentido, uma identidade e que tem 

historicidade. E como todo ser humano, carece de cuidado no seu espaço de cuidar. 

O tema em questão se mostra de grande relevância social e científica, pois visa a 

reflexão e a discussão sobre um problema sociocultural e de saúde, contribuindo para ações de 

prevenção aos agravos e promoção da saúde, conferindo ao estudo uma pertinência social. 

Além de enriquecer a bibliografia sobre o assunto e fomentar o desenvolvimento de outros 

estudos nesta área, constituindo seu caráter científico. 

Diante do exposto, este estudo pretende fomentar uma discussão social sobre as 

situações de vulnerabilidade para o uso de substâncias psicoativas e o trabalho de enfermagem 

no cenário hospitalar, pois o uso de drogas lícitas e ilícitas por esses profissionais é uma 

situação preocupante que demonstra a falta de atenção e ações para o problema. Há 

necessidade de conhecer as condições do ambiente de trabalho que podem contribuir para o 

uso das substâncias psicoativas pelos profissionais de enfermagem, a fim de contribuir para as 

ações de promoção da saúde. 

 Cabe aos profissionais de enfermagem a busca do conhecimento sobre o tema, para 

uma reorientação frente ao problema, evitando a negação e enfrentando as questões como a 

vulnerabilidade para o uso de substâncias psicoativas relacionadas ao próprio trabalho no 

ambiente hospitalar. Assim, poderão promover um maior entendimento do fenômeno e, 

consequentemente, gerar meios para detectar e ajudar tais trabalhadores a se defrontarem com 

este problema sociocultural e de saúde. 
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1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 Com base no problema de estudo, foram elaboradas as seguintes questões que 

direcionaram esta pesquisa: 

1. Quais são as situações de vulnerabilidade para o uso de substâncias psicoativas entre 

os trabalhadores de enfermagem no serviço hospitalar? 

2. Qual é a concepção dos trabalhadores sobre o uso de substâncias psicoativas?  

3. O ambiente de trabalho hospitalar contribui para o uso indevido dessas substâncias 

por esses trabalhadores? 

 
 Com o intuito de responder essas indagações foram traçados os seguintes objetivos: 

 
 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer as situações de vulnerabilidade da equipe de enfermagem no ambiente de 

trabalho hospitalar para o uso de substâncias psicoativas. 

 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Descrever as situações de vulnerabilidade presentes no ambiente de trabalho 

hospitalar que favorecem o uso de substâncias psicoativas entre a equipe de 

enfermagem. 

2. Analisar a concepção desses profissionais em relação ao uso de substâncias 

psicoativas. 

3. Discutir a relação existente entre o ambiente de trabalho hospitalar e o uso de 

substâncias psicoativas. 
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1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

 Esta pesquisa visa contribuir na construção do conhecimento em enfermagem, 

enriquecendo e fortalecendo o corpo científico desta. Objetiva-se incentivar e fomentar outros 

trabalhos de investigação científica relacionadas ao tema em questão. 

 O estudo está inserido no Núcleo de Estudos de Fundamentos de Enfermagem da UFF 

(NEFE/UFF), e pretende como produto desta pesquisa, produzir artigos científicos para 

divulgação e fortalecimento do conhecimento das pesquisas em saúde, no âmbito 

interdisciplinar e interinstitucional, ressaltando o comprometimento com o ensino, pesquisa e 

extensão. 

  A temática abordada está em consonância com a Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (ANPPS), que traz dentre as suas subcategorias a questão da 

medicalização do sofrimento psíquico e adequação do uso de psicotrópicos; e os 

determinantes, fatores, áreas de risco e ocorrência de danos relativos ao consumo de álcool e 

outras drogas psicoativas. 

 A ANPPS constitui o primeiro exercício de definição de prioridades de pesquisa em 

saúde realizada no Brasil, de modo a eleger temas de pesquisas em saúde, levando em 

consideração as necessidades de saúde da população e as políticas de saúde. Faz-se necessário 

transformar a pesquisa em saúde em pesquisa para a saúde, ou seja, direcionar os estudos às 

necessidades de saúde dos indivíduos, comunidade e sociedade. 

 Este estudo contribui para as ciências do cuidado na inovação de temas em saúde, 

buscando congregar diversas áreas do conhecimento em Saúde Coletiva, como a Saúde do 

Trabalhador e a Saúde Mental, com uma problemática sociocultural e de saúde, como é o caso 

da vulnerabilidade para o uso das substâncias psicoativas. A investigação visou uma reflexão 

acerca do tema nos espaços de ensino e cuidado, com o fortalecimento das ações individuais e 

coletivas no enfrentamento desta questão na construção do processo de saúde. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

2.1 SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 

O termo droga teve origem na palavra droog (holandês antigo) que significa folha 

seca, devido ao fato de antigamente quase todos os medicamentos serem feitos à base de 

vegetais (CEBRID, 2010). 

Alarcon e Jorge (2012) afirmam que, com o tempo, o significado do termo foi 

variando levemente, até que na era das ciências positivas, passou-se a designar pelo termo 

droga todas as substâncias utilizadas em farmácia e com ação farmacológica, ou seja, capazes 

de, quando introduzidas no organismo, modificar-lhe a função. 

Atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), utiliza-se o termo 

droga para definir qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade 

de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. 

Existem drogas que são capazes de alterar o funcionamento cerebral, causando modificações 

no estado mental, no psiquismo e por isso mesmo são denominadas de drogas psicotrópicas 

ou substâncias psicoativas (NICASTRI, 2014). 

O ser humano sempre fez uso das mais diversas substâncias para provocar alterações 

nas suas funções físicas, psíquicas e comportamentais. Desde a Pré-História, os membros das 

diferentes culturas humanas têm utilizado plantas e algumas substâncias com finalidades 

artesanais, terapêuticas, espirituais e recreacionais (NASCIMENTO; DE MICHELI, 2013; 

MAC RAE, 2014). 

Este uso, muitas vezes, pode ocorrer sem causar danos, como no caso em que a pessoa 

usa de modo ocasional, controlado e limitado. No entanto, o uso prolongado ou mesmo a 

utilização em quantidade excessiva, mesmo que em uma única situação, pode provocar 

problemas graves que podem ser sociais ou relacionados à saúde física ou mental, tanto do 

indivíduo que usa como para os demais (CRUZ; FELICÍSSIMO, 2015). 

Em cada caso, a ocorrência de danos pode ser relacionada a um ou mais mecanismos 

diferentes, dependendo do tipo e da forma de uso da substância e da quantidade utilizada. A 
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gravidade dos danos vai depender de fatores, que variam de pessoa para pessoa e que podem 

ser fatores de proteção ou de maior vulnerabilidade (física, psicológica ou social) (CRUZ; 

FELICÍSSIMO, 2015). 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 

Do ponto de vista legal, as substâncias psicoativas são classificadas entre lícitas e 

ilícitas. As substâncias lícitas são as que podem ser livremente comercializadas. Algumas 

estão submetidas a certas restrições, por exemplo, bebidas alcoólicas e tabaco não podem ser 

comercializados para crianças e adolescentes. No caso de medicamentos, alguns só podem ser 

adquiridos por meio de prescrição médica especial. E as ilícitas referem-se àquelas as quais o 

consumo, a comercialização e a produção não são permitidas pela lei (SENAD, 2014).  

Silveira e Doering-Silveira (2014) afirmam que, o fato de uma substância ser legal ou 

ilegal não tem uma relação direta com o risco que ela oferece.  

Em 1971, o pesquisador francês Louis Chaloult, classificou as drogas 

toxicomanógenas (indutoras de toxicomanias) em três grupos: o das estimulantes, o das 

depressoras e o das perturbadoras do Sistema Nervoso Central (SNC) (CARLINI et al., 2001). 

Essa classificação baseia-se nas ações aparentes das drogas sobre o SNC, conforme as 

modificações observáveis na atividade mental ou no comportamento da pessoa que utiliza a 

substância.  

As substâncias que diminuem a atividade mental, também chamadas de depressoras, 

afetam o cérebro, fazendo com ele que funcione de forma mais lenta. Essas substâncias 

diminuem a atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual 

(SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). Como consequência dessa ação, há uma 

tendência de ocorrer uma diminuição da atividade motora, da reatividade à dor e da ansiedade 

e é comum um efeito euforizante inicial e, posteriormente, um aumento da sonolência 

(NICASTRI, 2014).  

As substâncias que aceleram o funcionamento do SNC são chamadas de estimulantes. 

São incluídas neste grupo as substâncias capazes de aumentar a atividade de determinados 
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sistemas neuronais, o que traz como consequências um estado de alerta exagerado, insônia e 

aceleração dos processos psíquicos (NICASTRI, 2014). 

Já as substâncias perturbadoras do SNC são capazes de produzir distorções no 

funcionamento do cérebro, como, por exemplo, delírios e alucinações (BOERNGEN DE 

LACERDA; NOTO, 2015). Por esse motivo, essas substâncias receberam a denominação de 

alucinógenas. 

Em linhas gerais, podemos definir alucinação como uma percepção sem objeto, ou 

seja, a pessoa vê, ouve ou sente algo que realmente não existe. Delírio, por sua vez, pode ser 

definido como um falso juízo da realidade, ou seja, o indivíduo passa a atribuir significados 

anormais aos eventos que ocorrem à sua volta. Há uma realidade, um fator qualquer, mas a 

pessoa delirante não é capaz de fazer avaliações corretas a seu respeito (SENAD, 2011). 

 

2.2.1 Substâncias Depressoras da atividade mental  

 
2.2.1.1  Álcool 

 

O álcool etílico é um produto da fermentação de carboidratos (açúcares) presentes em 

vegetais como a cana-de-açúcar, a uva e a cevada (SENAD, 2011). Suas propriedades 

euforizantes e intoxicantes são conhecidas desde tempos pré-históricos e praticamente todas 

as culturas têm ou tiveram alguma experiência com sua utilização. É seguramente a 

substância psicoativa de uso e abuso mais amplamente disseminada em grande número e 

diversidade de países na atualidade (SENAD, 2011). 

O uso de bebidas alcoólicas remonta à Pré-História e seu emprego como medicamento 

já era mencionado em documentos do Oriente Médio, datados de 2200 a.C. São, também, 

numerosas as referências ao vinho no Antigo Testamento (MAC RAE, 2014).  

Andrade e Espinheira (2015, p. 14) relatam que, o álcool é consumido no Brasil desde 

antes da colonização, quando os portugueses chegaram ao Brasil, descobriram o costume 

indígena de produzir e beber uma bebida forte, fermentada a partir da mandioca, denominada 

“cauim”. Ela era utilizada em rituais e em festas, dentro, portanto, de uma pauta cultural bem 

definida. 
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O álcool produz efeitos de euforia e relaxamento, acompanhados de desinibição. Com 

o aumento da dose, aparecem dificuldades ao executar tarefas e diminuição dos reflexos, 

dificuldade de manutenção do equilíbrio e diminuição da coordenação motora, seguidos de 

sonolência (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). 

Há uma relação entre os efeitos do álcool e os níveis da substância no sangue, que 

variam em razão do tipo de bebida utilizada, da velocidade do consumo, da presença de 

alimentos no estômago e de possíveis alterações no metabolismo da droga por diversas 

situações, como por exemplo, na insuficiência hepática, em que a degradação da substância é 

mais lenta (SENAD, 2011). 

O álcool induz tolerância (necessidade de quantidades progressivamente maiores da 

substância para se produzir o mesmo efeito desejado ou intoxicação) e síndrome de 

abstinência (sintomas desagradáveis que ocorrem com a redução ou com a interrupção do 

consumo da substância) (SENAD, 2011). A intoxicação aguda pelo álcool pode acompanhar-

se de transtornos graves dos sentidos, consciência reduzida dos estímulos externos, alterações 

intensas da coordenação, fala incoerente, diplopia, acompanhados de náuseas e vômitos. 

Podendo evoluir para perda de consciência, coma e morte (SILVEIRA; DOERING-

SILVEIRA, 2014). 

Por outro lado, sabe-se atualmente, que a ingestão do álcool em doses baixas tem 

propriedades benéficas, como a redução do risco de doenças cardiovasculares (ALARCON, 

2012). Esta propriedade foi descoberta a partir do paradoxo francês, onde foi observada baixa 

taxa de mortalidade por doença arterial coronariana na população francesa que consumia uma 

dieta rica em gordura saturada, mas apresentava também um alto consumo de vinho, em 

especial o vinho tinto (GIEHL et al., 2007). 

Segundo Domeneghini e Lemes (2015), os polifenóis do vinho tinto apresentam vários 

efeitos antiaterogênicos atuando como antioxidantes no colesterol LDL (Low Density 

Lipoprotein), inibindo agregação plaquetária, induzindo a liberação de óxido nítrico e 

promovendo a vasodilatação, diminuindo assim riscos de aterosclerose. 
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2.2.1.2  Solventes ou inalantes  

 

Solvente significa “uma substância que dissolve outras”. Alguns solventes têm a 

propriedade de se evaporar facilmente, sendo inalados para obter alterações psíquicas. Essas 

substâncias fazem parte da composição de vários produtos de uso doméstico ou industrial, 

como colas (especialmente, a cola de sapateiro), produtos de limpeza que contêm nitritos 

(limpador de couro, aromatizadores líquidos para carro), lança-perfume (cloreto de etila), 

combustíveis (tiner, aguarrás, removedores em geral, gasolina, gás de isqueiro etc.), produtos 

de beleza (acetona, removedor de esmalte, esmalte) e de papelaria (corretor líquido) entre 

outros (BOERNGEN DE LACERDA; LACERDA; GALDURÓZ, 2015 p. 32). 

Os efeitos, de euforia seguida de sonolência e de alterações da sensopercepção, têm 

início bastante rápido após a inalação, de segundos a minutos, e também tem curta duração, o 

que predispõe o usuário a inalações repetidas. O uso crônico dessas substâncias pode levar à 

destruição de neurônios causando danos irreversíveis ao cérebro, assim como lesões no 

fígado, rins, nervos periféricos e medula óssea (SENAD, 2011). 

Usualmente, nos quadros de intoxicação, pode-se observar lentificação de ondas 

cerebrais no eletroencefalograma. Os quadros de superdosagem habitualmente se iniciam de 

forma abrupta e se caracterizam por depressão respiratória e arritmias cardíacas, seguidas de 

perda da consciência e, em alguns casos, morte súbita. Exercícios físicos intensos podem estar 

associados ao aumento do risco de morte súbita pelo uso de solventes (SILVEIRA; 

DOERING-SILVEIRA, 2014). 

 

2.2.1.3  Barbitúricos 

 

Os barbitúricos são um grupo de substâncias sintetizadas artificialmente desde o 

começo do século XX, que possuem diversas propriedades em comum com o álcool e com os 

benzodiazepínicos. Seu uso inicial foi dirigido ao tratamento da insônia, porém a dose para 

causar os efeitos terapêuticos desejáveis não é muito distante da dose tóxica ou letal. O sono 

produzido por essas drogas, assim como aquele provocado por todas as drogas indutoras de 

sono, é muito diferente do sono fisiológico (SENAD, 2011). 



30 

 

 

Como consequência de sua ação farmacológica, observam-se os principais efeitos: 

diminuição da capacidade de raciocínio e concentração; sensação de calma, relaxamento e 

sonolência; reflexos mais lentos. Com doses um pouco maiores, a pessoa tem sintomas 

semelhantes à embriaguez, com lentidão nos movimentos, na fala e dificuldade na marcha 

(NICASTRI, 2014). 

São drogas que causam tolerância (sobretudo quando o indivíduo utiliza doses altas 

desde o início) e síndrome de abstinência quando ocorre sua retirada, o que provoca insônia, 

irritação, agressividade, ansiedade e até convulsões. Em geral, são utilizados atualmente na 

prática clínica para indução anestésica (tiopental) e como anticonvulsivante (fenobarbital) 

(SENAD, 2011). 

 

2.2.1.4  Benzodiazepínicos  

 

São conhecidos também como tranquilizantes ou ansiolíticos, ou seja, diminuem a 

ansiedade. Esse grupo de substâncias começou a ser usado na Medicina durante os anos 1960 

e possui similaridades importantes com os barbitúricos em termos de ações farmacológicas, 

com a vantagem de oferecer uma maior margem de segurança, ou seja, a dose tóxica é cerca 

de 20 vezes maior que a terapêutica (BOERNGEN DE LACERDA; LACERDA; 

GALDURÓZ, 2015). 

Atuam potencializando as ações do ácido gama-amino-butírico (GABA), o principal 

neurotransmissor inibitório do SNC. Como consequência dessa ação, os benzodiazepínicos 

produzem: diminuição da ansiedade; indução do sono; relaxamento muscular; redução do 

estado de alerta (SENAD, 2011). 

Existem centenas de compostos comerciais disponíveis, que diferem somente em 

relação à velocidade e duração total de sua ação, alguns são mais utilizados clinicamente 

como indutores do sono, enquanto outros são empregados no controle da ansiedade ou para 

prevenir a convulsão. Apresentam-se como exemplos de benzodiazepínicos: diazepam, 

lorazepam, bromazepam, midazolam, flunitrazepam, clonazepam.  
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2.2.1.5  Ópio e derivados (opióides e opiáceos) 

 

O ópio é obtido a partir de um tipo de papoula originária do Oriente (Papaver 

somniferum). As substâncias derivadas do ópio são denominadas opiáceos (morfina, codeína e 

heroína), enquanto substâncias sintetizadas em laboratório semelhantes aos opiáceos são 

denominadas opióides (meperidina, metadona) (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). 

Sua ação decorre da sua capacidade de imitar o funcionamento de diversas substâncias 

naturalmente produzidas pelo organismo, como as endorfinas e encefalinas. A endorfina é um 

neurotransmissor liberado pelo organismo durante a atividade física e produz sensação de 

bem-estar e euforia. A liberação do neurotransmissor encefalina, por sua vez, está associada à 

sensação de alívio de dor (NICASTRI, 2014). 

Em linhas gerais os opióides são drogas depressoras da atividade mental, mas possuem 

ações mais específicas, como de analgesia e de inibição do reflexo da tosse. Causam os 

seguintes efeitos: contração pupilar importante; diminuição da motilidade do trato 

gastrointestinal; efeito sedativo, que prejudica a capacidade de concentração; torpor e 

sonolência. Os opióides deprimem o centro respiratório, de modo que a respiração se torna 

mais lenta e superficial, até a parada respiratória, perda da consciência e morte (SENAD, 

2011). 

 

2.2.2 Substâncias estimulantes da atividade mental  

  
2.2.2.1  Cocaína 

 

É uma substância extraída de uma planta existente na América do Sul, popularmente 

conhecida como coca (Erythroxylon coca). Pode ser consumida na forma de um pó (cloridrato 

de cocaína), aspirado ou dissolvido em água e injetado na corrente sanguínea, ou sob a forma 

de uma base, que é fumada, o crack. Existe ainda a pasta de coca, um produto menos 

purificado, que também pode ser fumado, conhecido como merla (NICASTRI, 2014). 

Seu mecanismo de ação no SNC é muito semelhante ao das anfetaminas, mas a 

cocaína atua ainda sobre um terceiro neurotransmissor, a serotonina, além da noradrenalina e 

da dopamina (NICASTRI, 2014). Seus efeitos incluem: excitação, euforia, diminuição do 
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cansaço, irritabilidade, insônia, perda do apetite, hipervigilância, logorreia, agitação 

psicomotora, exacerbação simpatomimética (taquicardia, hipertermia, pupilas dilatadas, 

sudorese, hipertensão arterial) (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). 

Nicastri (2014) afirma que estes efeitos têm início rápido e duração breve, no entanto, 

são mais intensos e fugazes quando a via de utilização é a intravenosa ou quando o indivíduo 

utiliza o crack. Particularmente no caso do crack, os indivíduos desenvolvem dependência 

severa rapidamente, muitas vezes em poucos meses ou mesmo algumas semanas de uso 

(SENAD, 2011). 

Problemas clínicos adicionais: quadros relacionados ao uso de agulhas contaminadas 

(hepatites virais, êmbolos, infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana-HIV, etc.); 

comprometimento do septo nasal nos sujeitos que fazem uso por aspiração (forma inalada); o 

abuso durante a gravidez pode desencadear abortos espontâneos, trabalho de parto prematuro 

e placenta prévia (placenta em localização inadequada dentro do útero, facilitando he-

morragias e abortamento) (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). 

 
2.2.2.2  Anfetaminas  

 

São substâncias sintéticas com efeitos semelhantes aos da cocaína, que foram usadas 

inicialmente para diminuir o cansaço, afastar o sono e reduzir o apetite. (BOERNGEN DE 

LACERDA; CRUZ; NAPPO, 2015). Seu mecanismo de ação é aumentar a liberação e 

prolongar o tempo de atuação de alguns neurotransmissores utilizados pelo cérebro, como a 

dopamina e a noradrenalina (SENAD, 2011). 

As anfetaminas têm como efeitos: a diminuição do sono e do apetite; sensação de 

maior energia e menor fadiga, mesmo quando realiza esforços excessivos, o que pode ser 

prejudicial; rapidez na fala; dilatação da pupila; taquicardia; elevação da pressão arterial 

(NICASTRI, 2014). 

Drogas como o ecstasy (MDMA–3,4 metiletilenodioximetanfetamina) são anfetaminas 

modificadas em sua estrutura química. Além dos efeitos semelhantes aos das anfetaminas, o 

ecstasy, com mais frequência, pode provocar alucinações e quadros paranóides (BOERNGEN 

DE LACERDA; CRUZ; NAPPO, 2015). 
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As anfetaminas, assim como os outros estimulantes, costumam ser utilizadas para se 

obter um estado de euforia, para se manter acordado por longos períodos de tempo ou para 

diminuir o apetite. Podem ser utilizadas, ainda, como medicação para algumas doenças 

(déficit de atenção e outras doenças neurológicas) (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 

2014). 

 
2.2.2.3  Tabaco 

 

O tabaco é uma planta cujo nome científico é Nicotiana tabacum, da qual é extraída 

uma substância chamada nicotina.  

A forma mais comum de consumo da nicotina é por meio do cigarro de tabaco. As 

outras formas são o fumo de charutos e cachimbos. O consumo de tabaco é responsável por 

enorme quantidade de danos à saúde nas populações, constituindo a principal causa de mortes 

evitáveis no mundo. Além da nicotina, o tabaco contém mais de 4000 substâncias, algumas 

das quais associadas ao desenvolvimento de cânceres (BOERNGEN DE LACERDA; CRUZ; 

NAPPO, 2015). 

A nicotina produz alguns efeitos semelhantes aos demais estimulantes, como a 

sensação de bem-estar, que o fumante experimenta ao fumar, e é uma forma mais branda da 

euforia provocada pelos estimulantes. Essa substância também estimula o sistema de 

recompensado cérebro e induz dependência intensa e rápida (BOERNGEN DE LACERDA; 

CRUZ; NAPPO, 2015). E também é responsável por um pequeno aumento no batimento 

cardíaco, na pressão arterial, na frequência respiratória e na atividade motora (CEBRID, 

2010). 

Segundo a OMS, 4,9 milhões de pessoas morrem a cada ano por doenças causadas 

diretamente pelos componentes do cigarro. O tabagismo tem consequências graves para a 

saúde dos fumantes e também das pessoas diretamente expostas à fumaça (fumantes passivos) 

(CRUZ; FELICÍSSIMO, 2015). 

O uso intenso e constante de cigarros aumenta a probabilidade de ocorrência de 

algumas doenças, como, por exemplo, pneumonia, câncer (pulmão, laringe, faringe, esôfago, 

boca, estômago etc.), infarto de miocárdio, bronquite crônica, enfisema pulmonar, derrame 

cerebral, úlcera digestiva entre outros (CEBRID, 2010). 
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2.2.3 Drogas perturbadoras da atividade mental  

 
2.2.3.1  LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) 

  

É uma das substâncias mais potentes com ação psicotrópica que se conhece. As doses 

de 20 a 50 milionésimos de grama produzem efeitos com duração de 4 a 12 horas (SENAD, 

2011). Os efeitos centrais são decorrentes de sua ação agonista no sistema serotonérgico, 

principalmente nos receptores 5HT2A. Os efeitos dependem do indivíduo, da situação de uso 

e do estado de humor em que o usuário se encontra (BOERNGEN DE LACERDA; NOTO, 

2015). 

Os efeitos psíquicos do uso de LSD são: distorções perceptivas (cores, formas e 

contornos alterados); fusão de sentidos (por exemplo, a impressão de que os sons adquirem 

forma ou cor); perda da discriminação de tempo e espaço (minutos parecem horas ou metros 

assemelham-se a quilômetros); alucinações (visuais ou auditivas) podem ser vivenciadas 

como sensações agradáveis, mas também podem deixar o usuário extremamente 

amedrontado; estados de exaltação (coexistem com muita ansiedade, angústia e pânico e são 

relatados como boas ou más “viagens”) (SENAD, 2011). Os efeitos sistêmicos encontrados 

são: taquicardia, midríase, sudorese, náuseas e vômitos (BOERNGEN DE LACERDA; 

NOTO, 2015). 

Outra repercussão psíquica da ação do LSD sobre o cérebro são os delírios, ou seja, 

falsos juízos da realidade: há uma realidade, um fato qualquer, mas a pessoa delirante não é 

capaz de fazer avaliações corretas a seu respeito (NICASTRI, 2014). 

Há descrições de pessoas que experimentam sensações de ansiedade muito intensa, 

depressão e até quadros psicóticos por longos períodos após o consumo do LSD. Uma 

variante desse efeito é o flashback, quando após semanas ou meses depois de uma experiência 

com LSD, o indivíduo volta a apresentar repentinamente todos os efeitos psíquicos da 

experiência anterior, sem ter voltado a consumir a droga novamente, com consequências 

imprevisíveis, uma vez que tais efeitos não estavam sendo procurados ou esperados e podem 

surgir em ocasiões bastante impróprias (SENAD, 2011). 

Nicastri (2014) salienta que o Ministério da Saúde não reconhece nenhum uso clínico 

dos alucinógenos e sua produção, porte e comércio são proibidos no território nacional.  
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2.2.3.2  Ecstasy (3,4-metilenodioximetanfetamina ou MDMA) 

 

A MDMA (3,4-metilenodioxometanfetamina) é um derivado anfetamínico sintético de 

efeitos mistos, estimulantes e perturbadores, usado na forma de comprimido conhecido como 

ecstasy (CEBRID, 2010). 

O mecanismo de ação da MDMA baseia-se no aumento da liberação de monoaminas 

(dopamina, noradrenalina e serotonina) e no bloqueio de sua recaptação (especialmente 

serotonina) para o interior do terminal sináptico. Esse conjunto de processos provoca o 

acúmulo desses neurotransmissores na sinapse, ativando as vias serotonérgicas, 

dopaminérgicas e noradrenérgicas. Também são agonistas 5HT2A (BOERNGEN DE 

LACERDA; NOTO, 2015). 

Tem como efeitos psíquicos mais importantes: afetar o pensamento, o humor e a 

memória; causar ansiedade e percepções alteradas; redução do apetite. E como efeitos 

sistêmicos: taquicardia, sudorese e boca seca, fadiga e espasmos musculares e hipertemia 

(BOERNGEN DE LACERDA; NOTO, 2015). 

O ecstasy pode acarretar a síndrome hipertérmica, que pode ser fatal; insuficiência 

hepática causada por hepatite tóxica, que pode ser irreversível; e morte relacionada a 

problemas cardíacos, como fibrilação ventricular (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). 

  

2.2.3.3  Canabinoides (maconha, haxixe) 

 

Maconha é o nome dado no Brasil à Cannabis sativa uma planta dióica, ou seja, de 

sexos separados. A planta feminina contém mais princípios ativos. As flores e folhas secretam 

uma resina que contém mais de 400 compostos químicos, e aproximadamente 60 deles são 

princípios ativos, chamados de Canabinoides, entre eles o tetrahidrocanabinol (THC), que 

possui propriedades psicoativas e o canabidiol que não tem propriedades psicoativas. 

(BOERNGEN DE LACERDA; NOTO, 2015). 

Suas folhas e inflorescências secas podem ser fumadas ou ingeridas. Há também o 

haxixe, pasta semissólida obtida por meio de grande pressão nas inflorescências, preparação 

com maiores concentrações de THC (SENAD, 2011). 
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A forma mais comum de uso da maconha é fumada. O efeito é atingido rapidamente 

(0-10 minutos), mas o pico de ação ocorre após cerca de 30 minutos, pois a droga se 

concentra no cérebro. Após 45 a 60 minutos, os efeitos começam a reduzir, mas como sua 

liberação dos tecidos adiposos é lenta, pode-se encontrar traços na urina até semanas ou meses 

após o último uso. Outra característica é que, sendo o THC insolúvel em água, não há 

possibilidade de ser injetado (BOERNGEN DE LACERDA; NOTO, 2015). 

Produz efeitos de excitação seguida de relaxamento, euforia, distorções na avaliação 

de tempo e espaço, logorreia, hiperfagia, alucinações, sobretudo visuais, palidez, taquicardia, 

hiperemia conjuntival, midríase, boca seca (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). 

A possibilidade de aparecimento de complicações clínicas sérias com o uso de 

canabinoides é remota. A administração aguda de maconha pode levar à dilatação das vias 

respiratórias, mas o uso crônico está associado à broncoconstrição e consequente 

aparecimento de quadro asmático. O aumento do ritmo cardíaco e a redução da capacidade de 

contração do coração são complicadores entre os cardiopatas, podendo levar a irrigação 

deficiente do músculo cardíaco. O uso exagerado de maconha pode levar à redução da 

produção de esperma, à diminuição do número de espermatozóides, a uma diminuição da 

próstata e dos testículos, e ao bloqueio da ovulação. Todas essas alterações tendem a ser 

reversíveis com a interrupção do uso (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). 

O uso medicinal da planta Cannabis sativa tem sido recomendado para diversas 

condições clínicas há muitos séculos. Os estudos relacionados às propriedades farmacológicas 

desta planta e seu potencial uso terapêutico ganharam grande impulso nas últimas décadas 

(LESSA; CAVALCANTI, 2016). De acordo com Brucki et al. (2015), várias áreas cerebrais 

são ricas em receptores canabidioides, como o córtex frontal, os núcleos da base, cerebelo e 

na região límbica cerebral, podendo o canabidiol ter ação em várias doenças neurológicas.  

Em janeiro de 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) retirou o 

Canabidiol da lista de substâncias proibidas vigente no Brasil, incluindo-o no rol de 

substâncias controladas. Recentemente, o uso de canabidiol foi liberado pela ANVISA, 

permitindo a prescrição médica e a importação, por pessoa física, de produtos que contenham 

as substâncias Canabidiol e Tetrahidrocannabinol em sua formulação, exclusivamente para 

uso próprio e para tratamento de saúde, mediante prescrição médica (ANVISA, 2016). Cada 

vez mais o uso terapêutico dos canabinoides têm sido discutido. 
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O uso do canabidiol é indicado na falha terapêutica dos tratamentos já consagrados ou 

quando os mesmos apresentam eficácia insuficiente. Tem reconhecido efeito antiepiléptico, 

dentro do cenário das epilepsias intratáveis, de dificílimo controle; podendo ser uma opção 

nos casos de dor neuropática e na espasticidade da esclerose múltipla. Há sinais, também, de 

que o uso de extratos da planta e especialmente de canabidiol possa ajudar a minimizar 

sintomas não-motores da doença de Parkinson como: psicose, distúrbios do sono, dor, talvez 

urgência miccional, e também promover uma melhora geral na qualidade de vida dos 

pacientes (BRUCKI et al., 2015). 
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2.3 VULNERABILIDADE 

 

 O termo vulnerabilidade tem sido bastante empregado nos últimos anos, especialmente 

após a década de 80, expressando distintas perspectivas de interpretação.  

 No Brasil, enfatiza-se que o termo vulnerabilidade é originário da área de advocacia 

internacional pelos Direitos Humanos, e designa em sua origem, grupos ou indivíduos 

fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantia dos seus direitos de 

cidadania (AYRES, 2009; NICHIATA et al., 2008). 

 Atualmente há uma diversidade de campos de estudo do conceito, pesquisadores 

passaram a estudá-lo em várias ciências, como a economia, antropologia, psicologia, 

engenharia e saúde pública, discutindo e aplicando-a em seus contextos (OLIVEIRA, P., 

2013). 

 Wisner, em 1998, analisou o conceito sob a perspectiva da vulnerabilidade que as 

pessoas/populações podem apresentar em caso de exposição a acidentes extensivos, como 

terremotos.  Apontando, ainda, que o nível socioeconômico, a ocupação e a nacionalidade 

também se relacionam a esse processo, pois repercutem sobre o acesso à informação, aos 

serviços e à disponibilidade de recursos para a recuperação, os quais, por sua vez, 

potencializam ou diminuem a vulnerabilidade (MUÑOZ-SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007). 

 Em outra perspectiva Watts e Bohle, em 1993, propuseram uma estrutura tripartite 

para constituir uma teoria sobre a vulnerabilidade. Sendo a vulnerabilidade definida na 

interseção de três dimensões: o entitlement, o empowerment e a política econômica. O termo 

entitlement está associado à capacidade das pessoas de exercerem seus direitos, o 

empowerment relaciona-se ao nível de participação política e institucional e, a política 

econômica, refere-se ao tipo de organização estrutural, histórica e econômica da sociedade e 

suas consequências na vida das pessoas (WATTS; BOHLE, 1993). 

 Na área da saúde, o termo vulnerabilidade emerge no começo da década 1980, como 

possibilidade de interpretação à epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), na perspectiva de contribuir na identificação de indivíduos, grupos e comunidades 

que estão expostos a maiores níveis de risco nos planos sociais, políticos e econômicos e que 

afetam suas condições de vida individual, familiar e comunitária (MUÑOZ-SÁNCHEZ; 

BERTOLOZZI, 2007; SOUSA; MIRANDA; FRANCO, 2011). 
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 Mann introduz o conceito de vulnerabilidade para compreender os determinantes 

estruturais que envolvem a relação dinâmica da epidemia do HIV/AIDS. No livro "AIDS no 

Mundo" Mann, Tarantola e Netter (1993) apresentaram um método para a avaliação da 

vulnerabilidade. Esse método era composto por um sistema de escore que classificava a 

vulnerabilidade em baixa, média e alta. Para esses autores, o comportamento individual é o 

determinante final da vulnerabilidade à infecção, o que justifica focalizar ações no indivíduo, 

embora isto não seja suficiente para o controle da epidemia. Deste modo, é importante 

considerar outros fatores que podem influenciar tal controle no âmbito individual 

(FERNANDES, 2013; OLIVEIRA, P., 2013). 

 Ayres refere-se ao termo vulnerabilidade como sendo à chance de exposição das 

pessoas ao adoecimento, como resultante de um conjunto de aspectos que ainda que se 

refiram imediatamente ao indivíduo, o recoloca na perspectiva de dupla-face, ou seja, o 

indivíduo e sua relação com o coletivo (MUÑOZ-SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007; 

SOUSA; MIRANDA; FRANCO, 2011). 

 De acordo com Ayres (2009, p.132), a “vulnerabilidade quer expressar os potenciais 

de adoecimento/não-adoecimento relacionados a todo e cada um dos indivíduos que viva em 

um certo conjunto de condições”. Considera diversos aspectos relacionados ao adoecimento, 

resultante de um conjunto de fatores não apenas individuais, mas também coletivos e 

contextuais que acarretam maior suscetibilidade ao agravo de saúde. 

 Esse conceito amplia a perspectiva da intervenção no que se refere à modificação da 

susceptibilidade de indivíduos ou grupos às doenças transmissíveis ou não transmissíveis 

considerando que a sua ocorrência não depende exclusivamente das características 

individuais, mas que há um componente social importante. O indivíduo é visto como sujeito 

ativo da sua própria saúde. 

 Ayres (2009) busca a compreensão do comportamento pessoal ou a vulnerabilidade 

individual, do contexto social ou vulnerabilidade social e do componente programático ou 

institucional, a vulnerabilidade programática. As análises de vulnerabilidade envolvem a 

avaliação desses três eixos interligados. 

 A vulnerabilidade individual envolve dois níveis: cognitivo e comportamental. No 

plano pessoal, a vulnerabilidade depende do grau e da qualidade da informação de que os 

indivíduos dispõem sobre o problema, da sua capacidade de elaborar essas informações e 
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incorporá-las ao seu repertório cotidiano e, também, das possibilidades efetivas de 

transformar suas práticas (MUÑOZ-SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007; SOUSA; MIRANDA; 

FRANCO, 2011). 

 Os conhecimentos e comportamentos são influenciados por construções de sentidos 

extremamente singulares que dependem de características individuais, contextos históricos de 

vida e relações interpessoais que se estabelecem no dia a dia do viver em sociedade 

(FERNANDES, 2013). 

 Bertolozzi et al. (2009) afirmam que, os comportamentos não são determinados apenas 

pela ação voluntária das pessoas, mas especialmente por sua capacidade de incorporar o 

conhecimento e transformar os comportamentos que as tornam suscetíveis ao agravo. 

 O conhecimento sofre influência de condições cognitivas, como a capacidade de 

assimilação da informação e do próprio reconhecimento da vulnerabilidade. Além do 

conhecimento, a vulnerabilidade individual é composta por fatores comportamentais como a 

habilidade de adaptação e os comportamentos de proteção. Portanto, o conhecimento acerca 

do agravo é primordial, pois é a partir da capacidade de congregar os conhecimentos aos 

comportamentos que o predispõe ao dano que será possível ao indivíduo, evitar a exposição 

ao agravo (OLIVEIRA, P., 2013). 

  A vulnerabilidade social pode ser entendida como um espelho das condições de bem-

estar social, que envolvem moradia, acesso a bens de consumo e graus de liberdade de 

pensamento e expressão, sendo tanto maior a vulnerabilidade quanto menor a possibilidade de 

interferir nas instâncias de tomada de decisão (SOUSA; MIRANDA; FRANCO, 2011). 

 A dimensão social integra a dimensão social do adoecimento, utilizando-se de 

indicadores que revelem o perfil da população da área de abrangência no que se refere ao 

acesso à informação, gastos com serviços sociais e de saúde. Esta dimensão inclui o ciclo de 

vida, a mobilidade social e a identidade social. Integra, ainda, as características do espaço 

social, as normas sociais vigentes, as normas institucionais, as relações de gênero, as 

iniquidades, entre outros aspectos (BERTOLOZZI et al.,2009). 

 De modo que, a dimensão social está relacionada a aspectos da conjuntura da 

comunidade em que o indivíduo está inserido e da sociedade em si. Sofre influência da 

estrutura jurídico-política, das diretrizes governamentais, das relações de gênero, de raça, e 

entre gerações, das expressões da sexualidade, da religião, da pobreza, do acesso à 
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informação, da disponibilidade de recursos materiais, do acesso às instituições de saúde e de 

educação, do poder de influência da população nas decisões políticas, das possibilidades de 

quebrar barreiras culturais e de liberdade de coerções de qualquer ordem. Esses aspectos 

permitem a compreensão dos fatores que expõe os indivíduos aos agravos à saúde 

(OLIVEIRA, P., 2013). 

 O componente social da vulnerabilidade envolve o acesso às informações, as 

possibilidades de metabolizá-las e o poder de incorporá-las a mudanças práticas na vida 

cotidiana, condições estas diretamente associadas ao acesso a recursos materiais, a instituições 

sociais como escola e serviços de saúde, ao poder de influenciar decisões políticas, à 

possibilidade de enfrentar barreiras culturais e de estar livre de coerções violentas de todas as 

ordens, dentre outras, que precisam então ser incorporadas às análises de vulnerabilidade e 

aos projetos educativos (SALDANHA et al., 2008). 

 Assim, as condições culturais, econômicas e políticas são consideradas quando se 

deseja compreender as razões pelas quais os sujeitos tomam iniciativas que os expõem ao 

agravo de longa duração ou a eventos não condizentes à qualidade de vida (BERARDINELLI 

et al., 2010). Considera-se que o grau de vulnerabilidade se altera a depender da modificação 

na condição ou ambiente social. 

 Nessa perspectiva, o sujeito deve ser visto além das questões biológicas, mas integrado 

ao ambiente, a cultura, as questões socioeconômicas e sua historicidade, de modo a ampliar e 

valorizar a subjetividade. 

 O componente institucional ou programático da vulnerabilidade conecta os 

componentes individual e social. Envolvem o grau e a qualidade de compromisso, recursos, 

gerência e monitoramento de programas nacionais, regionais ou locais de prevenção e 

cuidado, os quais são importantes para identificar necessidades, canalizar os recursos sociais 

existentes e aperfeiçoar seu uso (SALDANHA et al., 2008). 

 No plano institucional, a vulnerabilidade pode ser avaliada a partir de aspectos como: 

compromisso das autoridades com o enfrentamento do problema; ações efetivamente 

propostas e implantadas por essas autoridades; coalizão interinstitucional e intersetorial 

(saúde, educação, bem-estar social, trabalho etc.) para a ação; planejamento e gerenciamento 

dessas ações; financiamento adequado e estável dos programas; continuidade dos programas; 

avaliação e retroalimentação dos programas; sintonia entre programas institucionalizados e 
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aspirações da sociedade; vínculos entre as instituições e a sociedade civil organizada, etc. 

(SOUSA; MIRANDA; FRANCO, 2011). 

 Portanto essa dimensão engloba o acesso e a forma de organização dos serviços de 

saúde aos recursos sociais de que as pessoas necessitam para não se exporem aos agravos, 

proteger-se de danos, buscando recursos de saúde disponibilizados de modo efetivo e 

democrático. 

 Articulados entre si, os três componentes priorizam análises e intervenções 

multidimensionais, considerando que as pessoas não são, em si, vulneráveis, mas podem estar 

vulneráveis a alguns agravos, sob determinadas condições, em diferentes momentos de suas 

vidas (ATANÁZIO et al.,2013; AYRES, 2009). 

 Segundo Nichiata et al. (2008, p. 924): 

 

[...] a vulnerabilidade tem como propósito a busca da “síntese”, ou seja, trazer os 

elementos abstratos associados e associáveis aos processos de adoecimentos para 
planos de elaboração teórica mais concretos e particularizados, onde os nexos e 

mediações entre esses fenômenos sejam o objeto do conhecimento sobre 

vulnerabilidade, diferentemente dos estudos de risco, busca universalidade não a 

reprodutibilidade ampliada de sua fenomenologia e inferência. 

 

 Neste sentido, o termo vulnerabilidade é percebido como a suscetibilidade do sujeito a 

uma possibilidade de adoecimento, resultante de um conjunto de aspectos sociais, culturais, 

epidemiológicos, psicológicos e biológicos, recolocando o sujeito em sua relação com o 

coletivo. Estes aspectos devem ser analisados tanto objetivamente como subjetivamente, ou 

seja, devem ser levadas em consideração a dimensão simbólica, a construção de processos de 

identidade e as vulnerabilidades dos indivíduos (SOUSA; MIRANDA; FRANCO, 2011). 

 Ayres et al. (2006) destacam que, é importante salientar que as análises de 

vulnerabilidade não prescindem de análises epidemiológicas de risco. A grande preocupação 

expressa na proposição da vulnerabilidade diz respeito à necessidade de atribuir sentidos e 

interpretar a variabilidade e a dinâmica das variáveis utilizadas nas análises de risco à luz de 

seus significados sociais concretos. 

 Enquanto as análises de risco trabalham com uma racionalidade analítica na qual os 

fenômenos em estudo precisam ser partidos, isolados, discriminados, as análises de 
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vulnerabilidade trabalham com uma racionalidade sintética, na qual se privilegia a construção 

de significados, a agregação de elementos diversos que contribuam para que os fenômenos em 

estudo sejam compreendidos como uma totalidade (Ayres et al. 2006). 

 Entretanto, Castiel (2010, p. 114) contrapõe que, o risco é proteiforme, ou seja, 

envolve diferentes aspectos, dentre eles os econômicos (desemprego, miséria), ambientais 

(poluição), relativos a condutas pessoais (alimentação, atividade física), dimensões 

interpessoais (formas de estabelecer e manter relações) e criminais (eventos vinculados à 

violência urbana). “Todos esses riscos fermentam, misturam-se, extravasam para o âmbito 

sociocultural, tornando-se signos/símbolos”. Portanto a experiência de risco participa da 

configuração de identidades e na formação de subjetividades. 

 Sena et al. (2016) corroboram, ao afirmarem que o uso opressivo do conceito de risco 

pode ser modificado pelo empoderamento dos atores sociais, trazendo para a discussão as 

conexões com a heterogeneidade dos contextos, políticos e econômicos, equilibrando a 

balança da tomada de decisão sobre risco em saúde, hoje ainda ancorada em um operativo 

instrumental técnico-científico obediente à lógica da racionalidade científica que considera 

alguns grupos sociais como ignorantes ou desprovidos de conhecimento. Essa lógica é 

constantemente observada nos processos de saúde-doença, cuja responsabilização recai sobre 

a população exposta. 

  

É preciso ter em mente a dimensão múltipla da “relatividade” do risco: é um 

construto produzido em uma época particular, especificada como tardo-

modernidade; a categoria está ligada à uma determinada visão do mundo e do que é 

a experiência humana, de modo a influenciar os correspondentes enfoques teóricos, 

conceituais e metodológicos adotados em sua produção, com ênfase em seu caráter 

probabilístico e respectivas consequências; as pessoas lidam e percebem seus riscos 

(e dos outros) de modos variados, pois estes envolvem aspectos que ultrapassam os 

saberes científicos e mesclam dimensões simultaneamente biológicas, psicológicas, 

socioculturais. Enfim, se pode haver uma certeza estabelecida acerca das verdades 

sobre os riscos é a de que estas são relativas... (CASTIEL, 1999, p.66). 

 

 De acordo com Ayres (1997), em epidemiologia, o conceito de risco se incorpora 

gradativamente à descrição mais abrangente de vulnerabilidade. Enquanto busca-se com o 

risco calcular a probabilidade de ocorrência de um agravo em um grupo qualquer com 

determinada característica, abstraídas de outras condições intervenientes, com a 
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vulnerabilidade procura-se julgar a suscetibilidade de cada indivíduo ou grupo a esse agravo, 

dado um certo conjunto de condições intervenientes. 

 Portanto a abordagem das situações de vulnerabilidade amplia a atuação em saúde, 

fomentando reflexões a partir das necessidades individuais e coletivas dentro de determinado 

espaço comunitário. Desta forma, compreendemos que a avaliação das vulnerabilidades deve 

levar em conta as dimensões relativas ao sujeito e ao lócus social ocupado por este. 

 Assim, o conceito de vulnerabilidade se aproxima do modelo que propõe construir 

políticas voltadas para as necessidades dos seres humanos, levantando situações vulneráveis 

com as comunidades e realizando diagnósticos sobre as condições dos grupos sociais, de 

maneira participativa (BERARDINELLI et al., 2010). Dessa forma, a vulnerabilidade 

contribui para que os fenômenos estudados sejam compreendidos como uma totalidade 

dinâmica e complexa. 

 Os trabalhadores da saúde estão duplamente envolvidos na problemática das 

desigualdades em saúde: como cidadãos, estão mais ou menos vulneráveis, dependendo de 

sua inserção ocupacional e situação socioeconômica; e, como trabalhadores, as condições que 

eles encontram para trabalhar coincidem com a qualidade dos serviços prestados às 

populações (ASSUNÇÃO; MACHADO; ARAÚJO, 2012). 

 Na perspectiva da vulnerabilidade dos profissionais da saúde, o caminho que pode 

levar o trabalhador da saúde ao consumo das substâncias psicoativas é determinado por um 

conjunto de condições, individuais, coletivas e institucionais, dentre as quais o 

comportamento é apenas um deles, pois o contexto social, as condições institucionais e os 

recursos, para o enfrentamento dessas condições, produzem maior suscetibilidade ao agravo 

em questão.  

 Desse modo, não há como pensar intervenções e/ou medidas de promoção à saúde 

voltadas somente ao trabalhador, sem considerar as situações que interferem em seus 

comportamentos privados e sem acessar os elementos externos, tais como políticos, 

econômicos, culturais e dos gestores das instituições de saúde, que podem apoiar e direcionar 

os trabalhadores, numa perspectiva de maior ou menor autoproteção. Além disso, deve-se 

considerar que para o cuidado se processar, o cuidador deve exercitar, sobretudo, antes de 

prestar o cuidado ao outro, o cuidado de si mesmo (SANTOS et al., 2012).  
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2.4 O TRABALHO EM ENFERMAGEM 

 

 O trabalho pode ser visto como fundamental na constituição das redes de relações 

sociais, políticas e econômicas. Pois, tem um importante papel na formação da identidade 

individual, implicando diretamente nas várias formas de inserção social dos sujeitos.  

 O trabalho é uma dimensão muito importante para o homem não apenas na vida 

adulta, mas desde as fases iniciais da infância. Presente muito cedo nas brincadeiras das 

crianças, o trabalho, proporciona ao homem a base para a construção da sua constituição 

enquanto ser individual e social. Pois, além garantir os recursos materiais, o trabalho garante a 

inserção na sociedade, bem como o sentimento de identidade em relação a esta (PERICO; 

JUSTO, 2011). 

 Na vida adulta, o espaço do trabalho será o palco privilegiado das trocas materiais e 

afetivas, fazendo com que o sujeito, ao longo de toda a sua vida, constitua sua singularidade 

em meio às diferenças (LANCMAN, 2008). 

 O trabalho surge como o mediador na construção e no desenvolvimento da identidade 

do indivíduo, na sua interação com o mundo e na constituição da vida psíquica.  

 Lancman (2008) salienta que, o trabalho é um dos grandes alicerces de constituição do 

sujeito e de sua rede de significados. Processos como reconhecimento, gratificação, 

mobilização da inteligência, mais do que relacionados à realização do trabalho, estão ligados à 

constituição da identidade e da subjetividade.  

 Destarte, o trabalho não deve ser restrito apenas às questões físicas, químicas e 

biológicas, faz-se necessário considerar a dimensão social (DEJOURS, 1992). 

 Quem trabalha não é só uma cabeça pensante, uma mão operante ou um sentimento 

ambulante. A pessoa que trabalha é una, integral, cabeça, mão e sentimento. É impossível ao 

trabalhador deixar de fora de seu local de trabalho uma paixão reprimida, um problema 

financeiro mal resolvido, a dor na mão arranhada, no joelho ou no pé torcido (DAL ROSSO, 

2014). 

 A importância do trabalho está, portanto, no seu papel fundamental para o equilíbrio 

do homem, bem como para sua inserção no meio social, para sua saúde física e mental.  
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 A Psicodinâmica do Trabalho compreende o trabalhador como um sujeito histórico, 

ativo e participante na construção de seu processo de subjetividade. O trabalho configura-se 

como elemento central na promoção do desenvolvimento psíquico e da constituição da 

identidade dos sujeitos; é atividade social, que necessita do outro e do viver junto. Portanto, 

“é uma oportunidade de se completar como sujeito” (MENDES; ARAÚJO, 2012, p. 32). 

 Neste sentido, o trabalho não pode ser reduzido a uma simples execução de tarefas, 

pois, o trabalho revela as relações do trabalhador consigo mesmo, com seus pares, com o 

objeto do seu trabalho e, algumas vezes, com os sujeitos que vão consumir os resultados 

deste. Portanto, os fenômenos do mundo do trabalho exigem, na verdade, a compreensão da 

relação indivíduo, sociedade e contexto de vida. 

 Dejours (1992) salienta que, em certas condições de trabalho, emerge um sofrimento 

que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadoras de projetos, 

esperanças e desejo, e uma organização do trabalho que os ignora. 

 Mendes, Araújo e Merlo (2011) reforçam a necessidade de se realizar o resgate inicial 

referente à compreensão epistemológica do trabalho como elemento dialético capaz de ser 

estruturante ao sujeito e, ao mesmo tempo, alienante. Assim, a organização do trabalho 

aparece como dimensão central de análise para se compreender os processos de subjetivação, 

as patologias e a saúde vinculados ao ambiente de trabalho e às estratégias empregadas pelos 

trabalhadores para darem conta do trabalho. 

 Verifica-se, de modo especial, que os trabalhadores da área de saúde estão 

particularmente sujeitos ao sofrimento e ao estresse ocupacional devido à natureza do trabalho 

nessa área e às suas condições nas instituições. 

 Os profissionais são convidados a abandonar a perspectiva de que os problemas de 

saúde relacionados ao trabalho sejam atribuídos apenas a características individuais dos 

trabalhadores para refletirem sobre as diversas possibilidades de adoecimento decorrentes da 

própria organização do trabalho (FERREIRA, 2013). 

 O trabalho é uma atividade antiga e inerente ao ser humano, ocupa parte considerável 

a vida e compreende a subjetividade do sujeito, podendo ser fonte de sofrimento e de fadiga 

para uns e de prazer para outros. No cotidiano do trabalho de enfermagem, observam-se 

jornadas exaustivas e ininterruptas de plantões, sobrecarga de tarefas e condições precárias, 
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seja de recursos humanos ou materiais, além da convivência com a dor e com o sofrimento 

alheio (KESSLER; KRUG, 2012).  

 Nesse sentido, o trabalho em ambiente hospitalar é rico, estimulante e heterogêneo, 

mas engloba simultaneamente atividades insalubres, penosas e difíceis para todos os 

trabalhadores inseridos nesse contexto. 

 No que se refere ao trabalho na área de saúde, este se caracteriza por uma relação de 

serviço na qual o engajamento na atividade está inerentemente associado ao paradoxo “entre a 

missão de cuidar e a ausência de meios, especialmente quando são consideradas as novas 

exigências, os critérios de gestão e a realidade de funcionamento dos serviços” (ASSUNÇÃO; 

BRITO, 2011, p.17). 

 Portella et al. (2012) afirmam que o profissional de enfermagem está exposto às 

sucessivas condições de risco, relativas à organização e ao ambiente de trabalho, capazes de 

gerar desordens internas e externas ao labutador, reproduzindo sentimentos, que originam 

consequências maléficas a sua saúde. Sendo assim, as repercussões negativas do ambiente de 

trabalho na saúde do profissional podem, por conseguinte, refletir diretamente na eficácia do 

seu processo de trabalho, alimentando um ciclo vicioso, no qual o trabalhador e o processo de 

produção de cuidados permanecem em constante desarmonia. Essa situação expõe o cliente a 

ser cuidado, objeto de trabalho da enfermagem, a uma qualidade de assistência prejudicada. 

 Destacam-se os trabalhadores da saúde, especialmente os atuantes em ambiente 

hospitalar, tendo em vista as inúmeras circunstâncias desgastantes presentes em seu cotidiano 

laboral. Assim, a insalubridade ou a penosidade do trabalho hospitalar, provém da permanente 

exposição a um ou mais fatores que produzam doenças ou sofrimento, decorrentes da própria 

natureza do trabalho e de sua organização, que são evidenciados por sinais e sintomas 

orgânicos e psíquicos inespecíficos (KIRCHHOF et al., 2009). 

 Além disso, existem outras características específicas do trabalho hospitalar de 

enfermagem, tais como: jornadas de trabalho prolongadas, algumas vezes dobrando plantões, 

espaço físico inadequado, ventilação e iluminação deficientes, falta ou inadequação de 

materiais e equipamentos para trabalhar com segurança, utilizando-se muitas vezes de 

improvisação de materiais, número de recursos humanos insuficientes, longos períodos na 

mesma posição, em pé, outras vezes semicurvados, ou em movimentos bruscos, com ou sem 

apoio, manipulação e exposição à antisépticos, medicamentos, manutenção precária dos 
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equipamentos, contato frequente com pacientes infectados, convivência com a morte e o 

sofrimento, dentre outros (GOBBI; DURMAN, 2010). 

 A existência no trabalho de enfermagem de condições desencadeadoras de sofrimento, 

estresse e ansiedade, é uma realidade não mais contestada. No entanto, as repercussões sobre 

a saúde desses trabalhadores, reconhecidamente expostos a fatores estressantes, ainda são 

pouco conhecidas (RODRIGUES et al., 2014). 

 A unidade hospitalar é parte integrante de uma organização médica e social cuja 

função básica consiste a prestar assistência médica e hospitalar à pacientes em regime de 

internação (Ministério da Saúde, 2004). 

 Os profissionais da enfermagem hospitalar são os responsáveis técnicos por este 

sistema e atuam em equipe, e ainda são os únicos profissionais dentro da instituição 

hospitalar, que atuam diretamente com o cliente, diuturnamente, em um trabalho contínuo e 

integrado. Sua ação vai além do cuidado direto ao cliente, envolvendo ainda a gerência de 

todas as unidades assistenciais e afins da instituição hospitalar (SILVA DE PAULA et al., 

2010). 

 Na realidade laboral da equipe de enfermagem, enfaticamente no ambiente hospitalar, 

há sobrecarga de trabalho constante, a qual depende da variabilidade e simultaneidade das 

tarefas e das responsabilidades nos cuidados, além das condições de trabalho.   

 Nesse sentido, o trabalho hospitalar apresenta aspectos muito específicos, como a 

excessiva carga de trabalho, o contato direto com situações limite, o elevado nível de tensão e 

os altos riscos para si e para os outros. A existência de regime de turnos e plantões permite a 

ocorrência de duplos empregos e longas jornadas de trabalho, especialmente quando os 

salários são insuficientes para a manutenção de uma vida digna (SCHMOELLER et al., 

2011). 

 Os profissionais de saúde costumam convergir a sua atenção em assuntos relacionados 

ao aperfeiçoamento de sua atividade, no sentido de adquirir novos conhecimentos técnicos 

científicos, visando à melhoria na assistência aos pacientes, esquecendo-se do seu cuidado si, 

principalmente em relação aos riscos, aos quais estão expostos na realização de suas ações. 

 No Brasil, os trabalhadores de enfermagem representam o maior contingente dentre as 

categorias de trabalhadores inseridos nas instituições de saúde. Contudo, não têm merecido a 



49 

 

 

correspondente atenção dos gestores, no sentido de manter sua capacidade de trabalho e de 

promover da sua qualidade de vida e, consequentemente, de saúde (MININEL; BAPTISTA; 

FELLI, 2011). 

 

2.5 AMBIENTE DE TRABALHO EM TERAPIA INTENSIVA 

 

Florence Nightingale destacou que as questões do ambiente interferem diretamente 

sobre o poder vital do ser humano, seja referente ao ambiente externo – contexto em que os 

seres humanos vivem, ou referente ao ambiente interno – relacionado à função orgânica 

(SENA; CEZAR-VAZ, 2010). 

 O ambiente é, muitas vezes, compreendido como um elemento – parte – do cotidiano 

das pessoas e não como um espaço – todo – que constitui o próprio ser humano, a família e a 

comunidade (PIEXAKI et al., 2014). Faz-se necessário reconhecer o ser humano e 

contextualizá-lo em seu ambiente (físico, biológico, social, cultural) de forma ampliada e 

complementar, visto que todo conhecimento só é pertinente quando contextualizado com o 

seu objeto. 

 O meio sociocultural é o espaço onde este ser transita, interage, se relaciona, 

influencia e é influenciado, expondo suas potencialidades e vulnerabilidades que são 

dinâmicas e variáveis. 

Nesse sentido, Piexaki et al. (2014) afirmam que o cuidado de enfermagem precisa 

encontrar novas formas de ser e de se relacionar com a realidade complexa. Para isso, os 

profissionais de enfermagem precisam compreender as relações, interações e associações 

estabelecidas entre os seres humanos e o ambiente.  

As novas dinâmicas sociais demandam novas formas de se pensar e intervir em 

realidades sociais complexas. Na perspectiva do paradigma da complexidade, de Edgar Morin 

(2007), não há mais como olhar o ser humano isolado de seu contexto e se faz necessário 

compreendermos que ao mesmo tempo em que o ser individual existe, a sua própria 

constituição está ligada ao coletivo. 
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Segundo Morin (2012), faz-se necessário reconhecer o todo que envolve as partes, 

bem como as partes que envolvem o todo, ligando o conhecimento das partes ao 

conhecimento do todo. Trata-se de um pensamento que integra os diferentes modos de pensar, 

opondo-se aos mecanismos reducionistas, simplificadores e disjuntivos. Esse pensamento 

considera todas as influências recebidas, internas e externas. 

A partir dessas concepções, verifica-se que o ambiente pode estar relacionado ao 

processo saúde-doença, por consistir num elemento que permanentemente circunda as 

relações humanas, quer seja numa perspectiva social, política, ideológica, física, biológica ou 

cultural (SENA; CEZAR-VAZ, 2010). 

Nesta perspectiva, precisamos reconhecer o ambiente de trabalho hospitalar para além 

do espaço físico, mas como um ambiente complexo, onde as relações estabelecidas nesse 

ambiente permeiam as ações e inter-relações dos sujeitos com os demais. 

 Os profissionais de saúde em seu ambiente de trabalho estão expostos a inúmeros 

riscos, o ambiente hospitalar é um local tipicamente insalubre na medida em que propicia a 

exposição de seus trabalhadores a riscos físicos, químicos, fisiológicos, psíquicos, mecânicos 

e, principalmente, biológicos, inerentes ao desenvolvimento de suas atividades (LIMA E 

SILVA; PINTO, 2012). 

 No contexto hospitalar, pacientes que requerem cuidados mais críticos são internados 

nos Centros de Terapia Intensiva (CTI), locais que, pela dinâmica e estrutura de 

funcionamento, oferecem condições para que lhes seja ofertado cuidado com recursos 

humanos especializados e instrumentais tecnológicos avançados. 

 Destarte, entre os ambientes hospitalares, o CTI é conceituado como o mais tenso, 

traumatizante e agressivo, em decorrência da rotina de trabalho intensa; dos riscos biológicos; 

exposição radiológica; das situações de crises frequentes; dos ruídos intermitentes de 

monitores, bombas de infusão, respiradores, gemidos, gritos de dor, choro, telefone, conversas 

paralelas da equipe; circulação de grande número de profissionais, entre outros 

(RODRIGUES; DALTRI, 2012). 

 O trabalho no CTI exige dos profissionais, em especial da equipe de enfermagem, 

vários aspectos, tais como, físico, emocional e psicológico. Conviver com o sofrimento, a dor 

e a finitude da vida requer controle e adaptação, pois essas situações fazem parte do cotidiano 

dos trabalhadores de unidades críticas.  
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 Essas unidades são locais especiais que demandam um alto grau de especialização do 

trabalho da equipe de enfermagem, bem como competência emocional do trabalhador, não se 

podendo substituí-lo por outro imediatamente. Exige do trabalhador um treinamento 

adequado, uma afinidade para atuar em unidades fechadas e uma resistência diferenciada dos 

demais que atuam em outras áreas hospitalares (BECK et al., 2006). 

 O trabalho realizado nesta unidade é complexo, pois os pacientes são considerados 

críticos e apresentam risco iminente de vida. Os profissionais de enfermagem enfrentam 

dificuldades relacionadas à complexidade técnica da assistência aos pacientes, estão expostos 

às exigentes solicitações dos pacientes, familiares, médicos e instituições, podendo levá-los a 

vivenciar sentimentos de sofrimento (MARTINS; ROBAZZI, 2009). 

 Decezaro et al. (2014) afirmam que é preciso que esses trabalhadores encontrem a 

melhor forma possível de conviver com estes fatores estressantes, pois a rotina em terapia 

intensiva é dinâmica, sendo necessário lidar com suas próprias ansiedades e medos, além de 

desempenharem seu trabalho e conviver um local fechado com uma equipe multidisciplinar e 

equipamentos de alta tecnologia. 

 O desgaste emocional dos trabalhadores de enfermagem, em suas relações no 

ambiente de trabalho, constitui fator muito significativo na determinação de transtornos 

relacionados ao estresse, como é o caso das depressões, ansiedade patológica, pânico, fobias, 

doenças psicossomáticas, dentre outras (SANTOS et al., 2010). 

 O ambiente da CTI é caracterizado por trabalho que envolve além da carga física, as 

cargas psíquica e emocional, na qual a vida e a morte convivem ambiguamente, assim como o 

prazer e o sofrimento, compondo esse cenário desgastante e, muitas vezes, frustrante, 

podendo trazer várias consequências e comprometer a saúde dos profissionais de saúde. 

 O prazer e o sofrimento no trabalho da enfermagem não existem como entidades 

absolutas, isoladas e independentes de sua forma de expressão e manifestação, mas 

entrelaçados às experiências de cada profissional, nas suas vivências, no seu entendimento da 

relação trabalho, prazer e sofrimento como processo histórico (GOMES; LUNARDI FILHO; 

ERDMANN, 2006).  
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2.6 DA PSICOPATOLOGIA À PSICODINÂMICA DO TRABALHO  

 

A Psicodinâmica do Trabalho é uma abordagem científica, desenvolvida na França por 

Christophe Dejours, médico do trabalho, psiquiatra e psicanalista, membro do Conservatório 

Nacional de Artes e Ofício, e diretor do Laboratório de Psicologia do Trabalho da França. 

Dejours tem pesquisado a vida psíquica no trabalho desde os anos 70, nas temáticas dos 

estudos psicossomáticos e das relações entre saúde e trabalho, tendo como objeto a vida 

psíquica no trabalho, com foco no sofrimento psíquico e as estratégias de enfrentamento 

utilizadas pelos trabalhadores para a superação e transformação do trabalho em fonte de 

prazer (BUENO; MACÊDO, 2012; SELIGMANN-SILVA, 2014). 

A discussão sobre a psicopatologia do trabalho começou na França, logo após a II 

Guerra Mundial, liderada por contribuições da chamada psiquiatria social. Os nomes mais 

notáveis desta corrente são Paul Sivadon e Louis Le Guillant. Sivadon foi quem empregou 

pela primeira vez o termo psicopatologia do trabalho ao constatar o potencial patogênico de 

certas formas de organização do trabalho (CARRASQUEIRA; BARBARINI, 2010; LIMA, 

1998).  

Já Le Guillant, buscou articular condições sociais, condições de trabalho e fatos 

clínicos. Em seus estudos, considera a relação entre certos distúrbios psíquicos e certas 

situações de trabalho, apesar de constatar a grande dificuldade de se compreender 

concretamente como se dá "a passagem entre uma situação vivida e uma desordem de 

espírito” (LIMA, 1998, p. 13). 

Posteriormente, surge uma corrente francesa de pensamento denominada 

Psicopatologia do Trabalho, construída a partir das concepções e pesquisas desenvolvidas por 

Christophe Dejours, o maior representante de um novo campo de pesquisa, que começou a se 

delinear a partir dos movimentos de Maio de 1968 na França.  

A produção intelectual de Dejours revela um olhar amplo e integrador, pois se 

articulam saberes originados em distintas áreas do conhecimento humano (DEJOURS, 2014). 

Os conceitos que fundamentam as bases epistemológicas da Psicodinâmica do Trabalho foram 

elaborados a partir das reflexões da psicanálise, psicossomática, ergonomia e sociologia do 

trabalho. 
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A Psicopatologia do Trabalho se interessa pela investigação das consequências 

mentais do trabalho, mesmo quando não surgem doenças mentais propriamente ditas. 

Inicialmente, esta corrente tinha como objetivo o estudo das relações que, no realizar do 

trabalho, conduziam ora ao prazer, ora ao sofrimento (DEJOURS; ABDOUCHELI, 2014; 

LIMA 1998). 

As visões anteriores sobre psicopatologia do trabalho sofreram forte impacto com a 

publicação do seu livro Travail: usure mentale lançado em 1980 na França e traduzido em 

1987 no Brasil sob o título de A loucura do trabalho. Essa obra possibilitou a análise do 

subjetivo relacionado à dinâmica das organizações de trabalho. 

 

Dejours propôs-se a investigar justamente aquilo que fora excluído das discussões: a 

dimensão subjetiva nas relações laborais, apoiada em uma teoria social e em uma 

teoria do sujeito em que o trabalho se coloca como conceito irredutível. Assim, a 

compreensão central que o orientou, bem como aqueles que conformaram com ele a 
escola dejouriana, é a de que entender a influência da organização do trabalho no 

psiquismo é de fundamental importância não apenas para a compreensão e 

intervenção de situações que possam acarretar diversas formas de sofrimento, mas 

também porque o campo social é o lócus privilegiado de desconstrução e 

reconstrução da história pessoal (FACCHINETTI, 2009, p. 1121). 

 

Segundo Dejours (1992), o grande enigma para a Psicopatologia do Trabalho não é a 

doença mental e sim a normalidade, isto é, o que importa realmente é compreender as 

estratégias defensivas (individuais e/ou coletivas) adotadas pelos trabalhadores com a 

finalidade de evitar a doença e preservar ainda que precariamente seu equilíbrio psíquico. A 

partir dessa constatação, ele propõe a mudança do nome da disciplina de Psicopatologia para 

Psicodinâmica do Trabalho.  

Neste momento de sua trajetória teórica, Christophe Dejours desloca o foco das 

patologias relacionadas ao trabalho para o estudo da normalidade, ou seja, para o enigma de 

como os trabalhadores conseguem manter o equilíbrio psíquico apesar das condições 

desestruturantes de trabalho a que estão submetidos. É o reconhecimento de que "a relação 

entre organização do trabalho e o homem não é um bloco rígido, mas está em contínuo 

movimento" (LIMA, 1998, p. 14). 

A Psicodinâmica do Trabalho não aborda apenas o trabalho em seu lado negativo, ou 

seja, o trabalho visto somente como nexo causal de doenças, mas também, acima de tudo, 
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permite perceber as possibilidades do trabalho de forma positiva, como estruturante psíquico e 

os possíveis encaminhamentos do sofrimento em direção ao prazer e à saúde. 

Para Seligmann-Silva (2014), a nova Psicopatologia do Trabalho, mais do que um 

estudo direcionado para a identificação de doenças mentais correlacionadas ao trabalho, 

apresenta uma preocupação com a dinâmica mais abrangente, em relação à gênese e às 

transformações do sofrimento mental vinculadas à organização do trabalho. O termo análise 

psicodinâmica pertence à teoria psicanalítica, que designa o estudo dos movimentos 

psicoafetivos gerados pela evolução dos conflitos intersubjetivos e intrasubjetivos. 

Portanto, a abordagem criada por Dejours que tinha, inicialmente, bases na 

psicopatologia do trabalho, com o avanço das pesquisas e a incorporação de conceitos 

oriundos de outras abordagens disciplinares evoluiu para uma compreensão original, 

atravessando as diferentes disciplinas, configurando uma teoria própria: a Psicodinâmica do 

Trabalho. 

 

2.7 PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

Na perspectiva da teoria deujoriana, o trabalho não é apenas uma atividade solipsista. 

É também uma atividade dirigida ao outro: trabalhamos sempre para alguém, para um patrão, 

para um chefe, para nossos subordinados, para nossos colegas. Uma vez reconhecido, o 

trabalho oferece não apenas a oportunidade de transformação de si mesmo, mas também a de 

realização no campo social (CARDOSO, 2001). 

O mundo do trabalho não é somente da técnica (dos dados objetivos e instrumentais), 

é permeado pelo social (por relações de cooperação e compreensão) e pela subjetividade 

(mobilização, investimento pessoal, singularidade, cognição, imaginação e criatividade, tudo 

isso necessário para realizar o trabalho). Tendo em vista a heterogeneidade e complexidade do 

mundo e do homem, faz-se necessário compreendermos a realidade do trabalho, considerando 

as questões sociais e subjetivas (OLIVEIRA, 2003). 

A psicodinâmica do trabalho defende a hipótese segundo a qual o trabalho não é 

redutível a uma atividade de produção no mundo objetivo. O trabalho sempre coloca à prova a 

subjetividade, da qual esta última sai acrescentada, enaltecida, ou ao contrário, diminuída, 
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mortificada. Trabalhar constitui, para a subjetividade, uma provação que a transforma. 

Trabalhar não é somente produzir; é, também, transformar a si mesmo e, no melhor dos casos, 

é uma ocasião oferecida à subjetividade para se testar, até mesmo para se realizar (DEJOURS, 

2004a). 

 

[...] o sentido que o sujeito constrói é fortemente singularizado pela forma através da 

qual a situação atual de trabalho se encaixa, faz ressonância com as experiências 

passadas e expectativas atuais do sujeito; ou, ao contrário, pela situação na qual tudo 

é novo para ele, inédito, desprovido de sentido com respeito às expectativas 

advindas em virtude da sua vida afetiva e que ele procura transpor para o teatro do 
presente sob a forma de um projeto de trabalho e de um projeto de vida (DEJOURS; 

ABDOUCHELI, 2014, p.141). 

 

O trabalho é, portanto, um dos grandes alicerces de constituição do sujeito e de sua 

rede de significados. “Processos como reconhecimento, gratificação, mobilização da 

inteligência, mais do que relacionados à realização do trabalho, estão ligados à constituição da 

identidade e da subjetividade” (LANCMAN, 2008, p. 31). E quando estes processos 

encontram-se impedidos ou dificultados, abre-se espaço para o sofrimento.  

Pois, o trabalho que não permite ao sujeito realizar suas aspirações e seus desejos, 

interpondo-se como obstáculo ao livre exercício de si mesmo na atividade, torna-se nocivo 

levando ao sofrimento.  

Dejours (2014) enfatiza que a origem do sofrimento está na relação do homem com a 

organização do trabalho. Podendo esse sofrimento ser classificado em dois tipos diferentes: o 

sofrimento patogênico e o sofrimento criativo.  

O sofrimento patogênico “emerge quando todas as possibilidades de adaptação ou de 

ajustamento à organização do trabalho pelo sujeito, para colocá-la em concordância com seu 

desejo, foram utilizadas, e a relação subjetiva com a organização do trabalho está bloqueada” 

(DEJOURS; ABDOUCHELI, 2014, p.127). Desta forma, o trabalho funciona como um 

mediador da desestabilização e fragilização da saúde. Já o sofrimento criativo transforma 

trabalho em um mediador para a saúde, pois alavanca o processo criativo, aumentando a 

resistência do sujeito ao risco de desestabilização psíquica e somática. 

O sofrimento adquire, assim, um significado que vai além do patogênico, contendo 

também elementos criativos que podem transformá-lo numa potencialidade para o trabalhador 
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(BRANT; MINAYO-GOMEZ, 2004). Nesse sentido, o saudável define-se pelo enfrentamento 

das imposições e pressões do trabalho que causam a instabilidade psicológica. O patológico 

implica falhas nos modos de enfrentamento do sofrimento e instala-se quando o desejo da 

produção vence o desejo dos sujeitos-trabalhadores (CARRASQUEIRA; BARBARINI, 2010; 

MENDES, 2007). 

Dejours (2014, p. 24) destaca que se deve levar em consideração que o organismo do 

trabalhador não é “motor humano”, pois, constantemente, é influenciado interna e 

externamente. O trabalhador não chega ao seu trabalho como uma máquina nova. Ele tem 

uma história pessoal, aspirações, desejos, motivações e necessidades psicológicas. Isto 

confere a cada indivíduo, características únicas e pessoais.  

Nesta perspectiva, entende-se que o sofrimento não ocorre num corpo mecânico, mas 

em um corpo vivo, subjetivado, em busca da construção de um sentido, uma identidade e que 

tem historicidade. Teixeira (2009, p. 25) afirma que “a concepção mecânica desvitalizada 

precisa ser mudada para o entendimento do corpo energético e vitalista”. 

Portanto, quando submetidos a excitações vindas do exterior (informações visuais, 

auditivas, táteis etc.) ou do interior (excitações instintuais ou pulsionais, inveja, desejo) o 

trabalhador retém energia. A excitação, quando se acumula, torna-se a origem de uma tensão 

psíquica. Para liberar esta energia, o trabalhador dispõe de muitas vias de descargas, as vias 

psíquicas, motoras e visceral. O trabalhador, em função de sua historicidade, dispõe de vias de 

descarga preferenciais, que não são as mesmas para todos. A energia psíquica que não acha 

descarga no exercício do trabalho se acumula, se transformando em fonte de tensão e 

desprazer, até que aparece a fadiga, depois a astenia e, a seguir, a patologia (DEJOURS; 

DESSORS; DESRLAUX, 1993). 

 

O trabalho torna-se perigoso para o aparelho psíquico quando ele se opõe a sua livre 
atividade. O bem-estar, em matéria de carga psíquica, não advém só da ausência do 

funcionamento, articulado dialeticamente com o conteúdo da tarefa, expresso, por 

sua vez, na própria tarefa e revigorado por ela [...] o prazer do trabalhador resulta da 

descarga de energia psíquica que a tarefa autoriza, o que corresponde à uma 

diminuição da carga psíquica do trabalho” (DEJOURS, 2014, p. 24). 
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Neste sentido, o prazer ou o sofrimento no trabalho depende do grau que este oferece à 

livre atividade do aparelho psíquico. A carga psíquica acumulada que não encontra descarga 

pode levar o trabalhador em direção ao sofrimento, tornando o trabalho fatigante. Enquanto a 

descarga da tensão psíquica conduz ao prazer e satisfação no trabalho (Fig1). Portanto, se um 

trabalho permite a diminuição da carga psíquica, ele é equilibrante. 

 

 
Figura 1- Dimensionamento da carga psíquica 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014). 

 

Neste enfoque, por um trabalho equilibrante, essa homeostase advém das vias de 

descargas adaptadas ás necessidades do indivíduo, tornando o trabalho fonte de relaxamento, 

às vezes, a tal ponto que uma vez a tarefa terminada, o trabalhador se sente melhor do que 

antes de tê-la iniciado. Como é o caso do artista, do pesquisador, do cirurgião, quando estão 

satisfeitos com o seu trabalho (DEJOURS, 2014). 
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Dejours e Abdoucheli (2014) ressaltam que, o prazer e sofrimento são vivências 

subjetivas e individuais, que se exprimem e se experimentam em um corpo. Os trabalhadores 

enquanto sujeitos singulares e portadores de uma história, em nenhum caso, vivenciarão essas 

experiências da mesma forma. 

Ao redefinir o objetivo do estudo da psicodinâmica do trabalho, Dejours introduz o 

conceito de normalidade como sendo “resultante de um compromisso entre sofrimento e as 

estratégias de defesas individuais e coletivas num movimento pela manutenção da saúde", ou 

seja, caracteriza o trabalho como fonte de prazer e sofrimento (MENDES, 2007, p. 42). Nesta 

perspectiva, o “normal” pressupõe sempre a existência de sofrimento. 

Dejours e Abdoucheli (2014, p. 137) consideram o sofrimento “inevitável e ubíquo”, 

algo inerente ao processo de trabalho, portanto não há a tentativa de eliminá-lo. Trata-se de, 

ao compreender como o sofrimento é produzido na e pela organização de trabalho, possibilitar 

a sua elaboração por parte do trabalhador, buscando modificar as condições que lhe deram 

origem. Desta forma, o interesse da Psicodinâmica do Trabalho não é eliminar o sofrimento e 

sim impedir que ele seja transformado em adoecimento (CARRASQUEIRA; BARBARINI, 

2010). 

Neste momento, o foco de análise recai não mais sobre as vivências de prazer-

sofrimento, mas no modo como os trabalhadores subjetivam essas vivências, o sentido que 

elas assumem e o uso de estratégias ocasionadas pelas novas formas de organização do 

trabalho, especificamente as defesas coletivas e a cooperação (MENDES; MERLO, 2009).  

Pois, dependendo de como o trabalho está organizado, pode produzir sofrimento levando os 

indivíduos a tentarem se proteger lançando mão de mecanismos de defesa coletivos ou 

individuais para evitar o sofrimento psíquico. 

Esses sistemas defensivos, elaborados contra o sofrimento, a ansiedade e a 

insatisfação, enquanto construção social, possibilitam dominar e tentar fazer desaparecer a 

consciência o sofrimento (Dejours,1992). 

A utilização dessas estratégias propicia proteção do sofrimento e a manutenção do 

equilíbrio psíquico por possibilitar o enfrentamento das situações causadoras do sofrimento. 

Essa operação ocorre apenas mentalmente, visto que geralmente ela não modifica a realidade 

da pressão patogênica, altera, apenas, a percepção dos trabalhadores sobre esta realidade. 
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2.8 ESTRATÉGIA DE DEFESA NA PERSPECTIVA DA PSICODINÂMICA DO 

TRABALHO 

 

“Trabalhar não é apenas ter uma atividade, mas também viver: viver a experiência da 

pressão, viver em comum, enfrentar a resistência do real, construir um sentido do trabalho, da 

situação e do sofrimento” (DEJOURS, 2011, p. 103). 

Neste sentido, entende-se que a atividade profissional não é só um modo de ganhar a 

vida, é também uma forma de inserção social onde os aspectos psíquicos e físicos estão 

fortemente implicados.  

O trabalho pode ser um fator de deterioração, de envelhecimento e de doenças graves, 

mas pode, também, constituir-se em um fator de equilíbrio e de desenvolvimento. A 

possibilidade da segunda hipótese está vinculada a um trabalho que permita a cada indivíduo 

aliar as necessidades físicas, o desejo de executar a tarefa (DEJOURS; DESSORS; 

DESRLAUX, 1993). É, portanto, suficientemente ambivalente, podendo ser compreendido de 

forma polarizada: entre o prazer que suscita e o sofrimento que produz (AEROSA, 2013). 

O trabalho dependendo de como está organizado, pode produzir sofrimento levando os 

indivíduos a tentarem se proteger lançando mão de mecanismos de defesa coletivos ou 

individuais para evitar o sofrimento psíquico. Carrasqueira e Barbarini (2010) enfatizam que, 

a fim de se protegerem dos impactos nocivos desta ação, os trabalhadores criam uma série de 

mecanismos de defesa, os quais favorecem a adequação entre organização do trabalho e 

estrutura mental do trabalhador. 

Dejours e Abdoucheli (2014) definem estratégias defensivas como os mecanismos 

utilizados pelos trabalhadores para negar ou minimizar a percepção da realidade que faz 

sofrer. Tais defesas dependem de condições externas e se sustentam no consenso de um grupo 

específico de trabalhadores. As estratégias defensivas variam de acordo com a organização do 

trabalho e, por este motivo, nas diferentes categorias profissionais (CARRASQUEIRA; 

BARBARINI, 2010). 

As estratégias defensivas utilizadas pelos trabalhadores tanto podem ser positivas ou 

negativas. Elas vão desde uma atitude de desprezo em relação ao risco existente no trabalho; a 

atribuição de um valor simbólico para o sofrimento (o trabalhador domina o perigo e não 
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vice-versa); a minimização da importância do sofrimento; as práticas de alcoolização, a 

racionalização, o individualismo; a passividade; o desenvolvimento de atividades físicas; a 

atenção à espiritualidade; encontros sociais; dança; música e outros (LOPES, 2010). 

As estratégias defensivas têm um duplo papel: favorecem o equilíbrio psíquico e a 

adaptação a situações adversas, ao mesmo tempo em que, ao sustentarem uma falsa 

estabilidade psíquica, podem mascarar o sofrimento e se tornar patológicas 

(CARRASQUEIRA; BARBARINI, 2010). 

O conceito de sublimação assume, neste contexto, uma importância extraordinária. 

Freud (1905, p. 153) afirma que no “processo de sublimação, as excitações hiperintensas 

provenientes das diversas fontes da sexualidade encontram escoamento e emprego em outros 

campos”. Podemos entender a sublimação como um mecanismo de defesa contra as 

energias/impulsos psíquicos negativos, transformados em algo positivo e socialmente 

valorizados. Assim, o sofrimento provocado pelo trabalho pode ser metamorfoseado pela 

sublimação, transformando-se em prazer (AEROSA, 2013). 

 Para Freud (1930), a atividade do homem caminha em duas direções: busca de 

ausência de sofrimento e desprazer, e de experiência intensa de prazer. Em conformidade a 

essa dicotomia de objetivos, consideramos que a busca do prazer no trabalho e a 

ressignificação do sofrimento constituem um desejo permanente para o trabalhador em face 

das exigências contidas no processo, nas relações e na organização do trabalho.  

Deste modo, o trabalho pode ser um mediador da reapropriação e da realização do ego, 

um poderoso mediador da construção da identidade. À medida que a identidade constitui-se 

como parte da saúde, pode-se dar conta de como o trabalho pode constituir uma oportunidade 

de construir nosso equilíbrio psíquico (CARDOSO, 2001; DEJOURS, 2011). 

Porém, como fonte inesgotável de paradoxo, ele também pode ser a gênese dos 

processos de alienação (DEJOURS, 2011). Dejours define três tipos de alienação: 

a) a alienação mental: quando ocorre simultaneamente perda de contato com a 

realidade e ausência de reconhecimento pelo outro. Há, nesse caso, ruptura dos laços sociais e 

da relação com a realidade de trabalho que poderia atuar como referência subjetiva. Trata-se 

da condição de "solidão da loucura clássica", segundo Dejours (2004b, p. 98). 
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b) a alienação social: quando o sujeito estabelece relação com a realidade do trabalho, 

mas não obtém reconhecimento pelo outro. Nessas circunstâncias, o sujeito pode apresentar 

perda de autoconfiança e manifestar um quadro depressivo caso não construa mecanismos 

para se proteger (Dejours, 2004b). 

c) alienação cultural: é quando o indivíduo faz com que seus atos sejam reconhecidos 

pelo outro, mas esse reconhecimento ocorre em um mundo psíquico que perdeu seus vínculos 

com o real. Caracterizam tal situação: os resultados ruins, as falhas e a má qualidade no 

produto final (Dejours, 2004b). 

Há o risco de alienação no recurso às estratégias defensivas, nos casos em que “a 

estratégia torna-se ela mesma tão preciosa para os trabalhadores que ao se esforçarem para 

enfrentar as pressões psicológicas do trabalho acabam por transformar esta estratégia em um 

objetivo em si mesma” (DEJOURS; ABDOUCHELI, 2014, p. 130). 

Lunardi Filho (1995) aponta, dentre os danos psicossociais relacionados à organização 

do trabalho em enfermagem, o estado depressivo, a insônia, suicídio, tabagismo, alcoolismo e 

adição às drogas. 

As substâncias psicoativas, além do prazer, suscitam “o esquecimento da solidão, do 

sentimento de vazio e das recordações sombrias, [...] liberação de angústia, sofrimento e 

depressão” (BUCHER, 1992, p. 29). Essas substâncias afetam as sensações (internas,  

cinestésicas), as percepções (externas, fazendo a ponte com o ambiente) e o humor (euforia ou 

disforia). Ora, essas repercussões nestas três dimensões produzem significações que tem haver 

com três aspirações fundamentais do ser humano: a felicidade, a beleza e o prazer (BUCHER, 

1992). 

Zemel (2011, p.113) afirma que, “nós, seres humanos, por nossa humanidade e 

incompletude, buscamos elementos para aliviar dores e acirrar prazeres. Assim, encontramos 

as drogas. Algumas vezes experimentamos, outras usamos sem nos comprometermos, e em 

outras, ainda abusamos”. 

Assim, estratégias de defesas que se mostram benéficas, num primeiro momento, 

podem ocasionar desvios de condutas, comprometendo a qualidade e a segurança do trabalho. 

Portanto, as estratégias defensivas, inicialmente destinadas a lutar contra o sofrimento 

decorrente da organização do trabalho, voltam-se contra os seus próprios agentes. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo de natureza qualitativa do tipo estudo de caso. Acerca da 

metodologia escolhida, conforme propõe Minayo (2014, p.57): 

 

Método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e si mesmos, sentem e pensam. [...] as abordagens qualitativas se 

conformam melhor a investigação de grupos e segmentos delimitados e focalizados, 

de histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e para análises de discursos e 

de documentos. 

 

 Ludke e André (2013) afirmam que na pesquisa qualitativa a preocupação com o 

processo é maior que com o produto. O interesse do pesquisador ao estudar um determinado 

problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 

cotidianas. Como atividade humana e social, a pesquisa traz consigo, inevitavelmente, a carga 

de valores, preferências, interesses e princípios que orientam o pesquisador. Como tal, este, 

em seu tempo e como membro de uma sociedade específica, irá refletir em seu trabalho de 

pesquisa os valores e os princípios considerados importantes à época e na sociedade que atua. 

 Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. Segundo Yin (2010, p. 39), o 

estudo de caso é uma “investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”. 

 Em geral, os estudos de caso representam a estratégia de escolha quando se colocam 

questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos da vida real. 

(YIN, 2010, p.19). 

 “É considerado, também, como um marco de referência de complexas condições 

socioculturais que envolvem uma situação e tanto retrata uma realidade quanto revela a 

multiplicidade de aspectos globais, presentes em uma dada situação” (CHIZZOTTI, 2010. p. 

102). 
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3.1 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), situado 

no município de Niterói no Estado do Rio de Janeiro.  

 Atualmente, o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói 

e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e quaternário, 

isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento.  

  O HUAP atende a população da Região Metropolitana II que engloba, além de Niterói, 

as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de 

abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela 

proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse 

município. 

 O estudo teve como cenário o Centro de Terapia Intensiva, devido às cargas e o 

desgaste, físicos e mentais, que envolvem os trabalhadores deste setor. Atualmente, esse setor 

dispõe de 10 leitos funcionantes para o atendimento de pacientes graves que requerem 

cuidados de maior complexidade. Dentre estes, um leito é destinado à paciente em situação de 

isolamento e 03 leitos direcionados aos pacientes pós-cirúrgicos. 

Os turnos de trabalho se dividem entre diurno (07h às 19h) e noturno (19h às 07h), e 

ainda há os profissionais que atuam como diaristas (07h às 13h). No período diurno há 02 

enfermeiros diaristas que são responsáveis pela gerência do setor, e 02 técnicos de 

enfermagem diaristas, um responsável pelos materiais de consumo e o outro atua na 

assistência direta aos pacientes. 

 Ainda referente à jornada de trabalho diurna, na escala há 06 enfermeiros e 15 técnicos 

de enfermagem, em regime de plantão 12hx60h, o que distribuído equivale a 02 enfermeiros e 

05 técnicos de enfermagem por plantão.  

 No período noturno o número de enfermeiros é menor, são 03 enfermeiros e 16 

técnicos, que quando divididos por plantão obtêm-se 01 enfermeiro e 05 técnicos em média 

para a realização dos cuidados de enfermagem à noite.  
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3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os sujeitos do estudo foram os trabalhadores da equipe de enfermagem (enfermeiros e 

técnicos de enfermagem). A amostra foi composta por 20 participantes, dentre estes, 06 

enfermeiros e 14 técnicos de enfermagem. Considerando 10 profissionais de enfermagem do 

serviço diurno, 09 do serviço noturno e 01 diarista, para efeito de comparabilidade acerca do 

impacto dos turnos de trabalho nos resultados da pesquisa. 

Este estudo não vislumbra discutir as especificidades das atribuições do processo de 

trabalho em enfermagem, portanto, não há distinção das análises sociodemográficas ou dos 

discursos de enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

Foram considerados como critérios de inclusão indivíduos de ambos os sexos, 

contratados ou servidores efetivos, com no mínimo um ano de experiência no serviço 

hospitalar, que compõe a equipe da Unidade de Terapia Intensiva e concordância em 

participar livremente da pesquisa. Como critérios de exclusão aqueles que estavam de licença, 

férias ou afastados, por outros motivos, na época da coleta de dados. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Os dados foram coletados por meio da técnica de entrevista semiestruturada, composta 

por perguntas abertas e fechadas. A entrevista semiestruturada “se desenrola a partir de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as 

necessárias adaptações” (LUDKE; ANDRÉ, 2013, p.40).  

 A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e 

sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista bem feita pode permitir o tratamento de 

assuntos de natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e 

de escolhas nitidamente individuais (LUDKE; ANDRÉ, 2013).  

 Esta técnica permite que o pesquisador obtenha informes contidos na fala dos atores 

sociais. Não significando uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como 
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meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeito-objeto da pesquisa que 

vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada (MINAYO, 2015). 

 Minayo (2014, p. 191) afirma que o roteiro de entrevista semiestruturada “deve 

desdobrar os vários indicadores considerados essenciais e suficientes em tópicos que 

contemplem a abrangência das informações esperadas”. 

 Os dados foram coletados no período de 15 de setembro a 15 de outubro de 2015. Os 

profissionais de enfermagem foram convidados a participarem da pesquisa, por meio de uma 

carta convite (Apêndice III), entregues pessoalmente em seu local de trabalho.  

 As entrevistas foram realizadas em sala reservada no próprio CTI, nos turnos de 

trabalho dos participantes da pesquisa. No turno diurno as entrevistas aconteceram no horário 

de visita, após as 14h. E no período noturno as entrevistas eram concedidas no início do 

plantão, às 19h. O tempo médio das entrevistas foi de aproximadamente 11 min., com tempo 

máximo de 33min. 

 Para caracterização dos participantes da pesquisa, foi realizada análise estatística 

simples dos dados coletados por meio das questões fechadas, estes são apresentados em 

tabelas com a frequência (n) e a porcentagem correspondente (%). No texto descreve-se a 

média aritmética encontrada de alguns desses dados. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 Em relação às variáveis sociodemográficas dos participantes (Tab.1), observou-se 

idade média de 36,2 anos, com idade mínima de 24 anos e máxima de 51 anos de idade e 

desvio padrão (DP) de 7,8 anos. Em relação ao sexo, 70% (n=14) eram do sexo feminino e 

30% (n=06) eram do sexo masculino, sendo 45% (n=09) casados e 60% (n=12) tinham filhos, 

conforme apresentado a seguir no gráfico 1:  
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Gráfico 1- Distribuição dos participantes por sexo. 

 

 

Tabela 1- Características sociodemográficas dos participantes. 

Faixa etária  n % 

20-30 anos 6 30 

31-40 anos 6 30 

41-50 7 35 

Acima de 50 anos 1 5 

Estado Civil n % 

Casado  9 45 

Solteiro  6 30 

Divorciado 4 20 

União estável 1 5 

N° de filhos n % 

0 filho 8 40 

1 filho 7 35 

2 filhos 3 15 

Acima de 2 filhos 2 10 

 

30% 

70% 

Sexo 

Masculino

Feminino
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 No que se refere às características laborais, em relação à categoria profissional, 70% 

(n=14) eram técnicos em enfermagem, 30% (n=06) eram enfermeiros. Em relação ao turno de 

trabalho, 50% (n=10) exerciam suas atividades no período diurno em regime de plantão, 5% 

(n=1) era diarista e 45%(n=09) eram plantonistas noturnos. Destaca-se que, 65% (n=13) dos 

trabalhadores referiram possuir mais de um emprego (Tab.2). 

 Em relação ao tempo de serviço na função de técnico ou enfermeiro, a média de tempo 

de serviço na enfermagem foi de 11,7 anos com DP de 6,5 anos. Em referência ao trabalho na 

unidade pesquisada a média foi de 5anos. 

 No que diz respeito à carga horária de trabalho semanal, a média encontrada foi de 

51,4h, com o valor mínimo de 30h e o máximo de 84h. Já a carga horária correspondente ao 

trabalho doméstico foi de 20h semanais. Destaca-se a baixa carga horária dedicada ao lazer de 

7,8h por semana (Tab.3). 

 

Gráfico 2-Distribuição dos participantes por categoria profissional. 

 

 

30% 

70% 

Categoria Profissional 

Enfermeiros

Técnicos de Enfermagem
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Tabela 2- Características laborais dos participantes. 

Turno de trabalho n % 

Diarista 1 5 

Plantão Diurno 10 50 

Plantão Noturno 09 45 

N° de empregos n % 

1 emprego 07 35 

2 empregos 13 65 

Tempo de Profissão n % 

Até 5 anos 03 15 

6-10 anos 08 40 

11-15 anos 05 25 

16-20 anos  02 10 

Acima de 20 anos 02 10 

Tempo de atividade 

na Unidade (CTI) 

n % 

Até 5 anos 14 70 

6-10 anos 04 20 

11-15 anos 01 05 

16-20 anos  01 05 

Carga horária de  

trabalho semanal 

n % 

30-40h 07 35 

41-60h 11 55 

Acima de 60h 02 10 
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Tabela 3- Carga horária de trabalho doméstico e lazer dos participantes. 

Carga horária de  

trabalho doméstico 

n % 

0 03 15 

1-10h 03 15 

11-20h 06 30 

21-30h  04 20 

Acima de 30h 04 20 

Carga horária  

dedicada ao lazer 

n % 

0 02 10 

1-05h 10 50 

06-10h 03 15 

11-20h  04 20 

Acima de 20h 01 05 

 

 

 Quando questionados acerca da satisfação relacionada ao ambiente de trabalho, 60% 

(n=12) dos participantes referiram-se insatisfeitos com seu atual ambiente de trabalho 

(Gráfico 3). Todos os participantes (n=20) relataram perceber estresse em seu ambiente 

laboral (Gráfico 4). 

 Os participantes ressaltaram medidas para alívio do estresse, como a presença da 

família, amigos, religião, prática de atividades físicas, leitura, assistir televisão, ir ao cinema e 

teatro, e ouvir música. 

 E embora 55% (n=11) terem afirmado que, conseguem aliviar o estresse decorrente do 

trabalho, 75% (n=15) sinalizam que, ainda sim, levam o estresse do trabalho para casa.  

 Portanto, as atividades relatadas pelos participantes para a redução do estresse, na 

maioria das vezes, não tem sido eficientes no alívio do estresse promovido pelo ambiente de 

trabalho. 
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Gráfico 3- Satisfação com o ambiente de trabalho. 

 

 

 

Gráfico 4- Percepção e alívio do estresse. 

 

 

 

40% 

60% 

Satisfação com o ambiente de trabalho 

Sim

Não

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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100% 
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75% 
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados obtidos pelas questões abertas foram analisados a partir da Análise de 

Conteúdo, que é definida por Bardin (1979) como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens.  

 Segundo Minayo (2014), a análise de conteúdo diz respeito a técnicas de pesquisa que 

permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado contexto, 

por meio de procedimentos especializados e científicos. Do ponto de vista operacional, esta 

técnica parte de uma leitura de primeiro plano das falas, depoimentos e documentos, para 

atingir um nível mais profundo, ultrapassando os sentidos manifestos do material, buscando 

relacionar estruturas semânticas (significantes) com estruturas sociológicas (significados). 

 Entre os diferentes tipos de técnicas que podem ser adotadas para o desenvolvimento 

da análise de conteúdo, neste estudo será utilizada a análise temática ou categorial. A técnica 

de análise temática "consiste em descobrir os 'núcleos de sentido' que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico 

visado." (MINAYO, 2014, p. 316). 

 A técnica de análise de conteúdo pressupõe algumas etapas, definidas por Bardin 

(1979) como: pré-análise; exploração do material ou codificação; tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

 

 Primeira Etapa: pré-análise 

 

 Nesta etapa são desenvolvidas as operações preparatórias para a análise propriamente 

dita. Consiste num processo de escolha dos documentos ou definição do corpus de análise; 

formulação das hipóteses e dos objetivos da análise; elaboração dos indicadores que 

fundamentam a interpretação final. Corresponde à etapa de organização, que tem por objetivo 

tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de forma a conduzir a um esquema 

preciso do desenvolvimento das operações sucessivas (OLIVEIRA, 2008). 
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 Segunda Etapa: exploração do material ou codificação 

 

 Consiste no processo através do qual os dados brutos são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das 

características pertinentes ao conteúdo expresso no texto (OLIVEIRA, 2008). Segundo Bardin 

(1979), trata-se de uma fase mais longa, que consiste em operações de codificação (tratamento 

dos dados brutos e categorização de modo que a se atingir uma representação do conteúdo ou 

da sua expressão).  

 

 Terceira Etapa: tratamento dos resultados - inferência e interpretação 

 

 Os dados brutos são tratados de modo a tornam-se significativos e válidos. A partir 

daí, pode-se sugerir inferências e adiantar as interpretações de acordo com os objetivos 

previstos (OLIVEIRA, 2008). 

 O conteúdo foi organizado e integrado às categorias originadas a partir das unidades 

de significados dos discursos (Quadro 3), emergiram duas categorias: substâncias psicoativas: 

uso e concepções; e o ambiente de trabalho hospitalar e a vulnerabilidade para uso de 

substâncias psicoativas. Posteriormente, os dados obtidos foram articulados com os 

referenciais teóricos para elucidação dos achados, respondendo as questões da pesquisa.  

 Para apresentação dos resultados, os entrevistados foram identificados pela letra P, 

seguidos do número correspondente à ordem da entrevista, a fim de preservar o anonimato. 

 No quadro a seguir, são apresentadas as categorias construídas a partir das unidades de 

significados ou de registro (fragmentos dos discursos), integradas as suas unidades de 

contexto. 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Quadro 3- Categorias originadas a partir das unidades de significados dos discursos. 

 

CATEGORIA: 1- SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: USO E CONCEPÇÕES 

 

 

Unidade de significado 

 

 

Unidade de contexto 

 

Subcategoria 

 

Uso: uso socialmente álcool, faço uso de 

cerveja, uso amitriptilina, uso zopidem, uso 

antidepressivo, uso ansiolítico, usei 

clonazepam, tomar umas gotinhas do 

rivotril, tomei fluoxetina para emagrecer, 

tomei diazepam. 

Percepção do uso pelos pares: sair do 

trabalho e beber, utilizam muito depressores 

do sistema nervoso, autodrogavam, álcool, 

antidepressivos, ansiolíticos, medicações 

para dormir, às vezes, clonazepam/rivotril, 

essas drogas aí tem bastante gente que usa 

muito. 

Eu acho válido, dão uma relaxada, às vezes 

é necessário, no final a gente acaba 

necessitando, corpo precisa desligar, escape, 

fugir, extravasar, subterfúgio, tratar doença 

mental, tratamento da depressão, pânico, 

emagrecer, ansiedade, cefaléia tensional, 

enxaqueca, acompanhamento profissional, 

prescrição é importante, automedicação, sem 

receita. 

 

 

 

 

 

 

 

Uso e opiniões dos 

profissionais de 

enfermagem sobre o 

uso das substâncias 

psicoativas 

 

O uso do álcool como 

forma de relaxamento 

 

O uso de substâncias 

psicoativas como 

forma de escape da 

realidade 

 

O uso de substâncias 

psicoativas de forma 

terapêutica  

 

O uso de substâncias 

psicoativas de forma 

indiscriminada: a 

automedicação 

 

 

Dependência, escravo, prisioneiro da droga, 

o abuso é prejudicial, não vejo benefícios ou 

pontos positivos, faz mal à saúde, álcool e 

cigarro são coisas negativas, risco de 

doenças, risco orgânicos, risco social, 

imprudência no trânsito, descontrole, 

mascara o problema, vício, morte, benefício 

momentâneo, não vejo riscos só benefícios, 

benefício na qualidade de vida e sono. 

 

 

 

 

 

 

Riscos x Benefícios 

 

 

 

 

 

 

O uso de substâncias 

psicoativas: risco e 

vulnerabilidade 

 

São drogas legais, álcool e fumo são lícitas, 

mesmo efeito que as outras (ilícitas). 

 

Licitude 

 

 

 

Substâncias 

psicoativas: lícitas e 

ilícitas 
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CATEGORIA: 2- O AMBIENTE DE TRABALHO HOSPITALAR E A 

VULNERABILIDADE PARA O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 

 

Unidade de significado 

 

 

Unidade de contexto 

 

Subcategoria 

Aliviar a carga de estresse, ansiedade, desestressar, 

vida de estresse, minha mente me acelerando, 

cansaço, rotina de trabalho estressante, beber 

depois do plantão para aliviar o estresse, pressão, 

suga muito, cobrança, situações estressantes. 

 

 

Situação de Estresse 

 

 

O estresse no 

ambiente 

hospitalar 

Sobrecarga de trabalho, trabalham em 3, 4 lugares, 

acumulam tarefas, outro emprego, faz além de 24h, 

carga horária pesada, trabalhar demais, assistência 

24h, carga elevada de trabalho, mais expostos, tem 

que resolver tudo. 

 

 

 

Trabalho pesado  

 

 

 

 

 

Sobrecarga e 

condições de 

trabalho 

 
O hospital não tem suporte, condições de trabalho, 

déficit de pessoal, falta de recursos, falta de 

material, não tem medicação, não tem ar 

condicionado, barulhos do CTI, número de 

funcionários reduzido. 

 

 

Condições ruins de 

trabalho 

 

Dor, tristeza, sofrimento, paciente grave morrer 

num leito de CTI, morte, lidar com a morte, lidar 

com vidas, carga emocional. 

 

Sofrimento diante da 

dor e da morte 

 

 

 

Sofrimento no 

trabalho 

hospitalar 

Sobrecarga por trabalhar à noite, trabalho noturno, 

insônia de tanto acordar de madrugada, medicação 

para dormir, dificuldade para dormir em casa, sono 

desregulado, plantão noturno, não consegue 

dormir, tomam para ficar ligadas. 

 

 

Dificuldades do 

trabalho à noite 

 

 

O trabalho 

noturno 

 

Receita fácil, facilidade de acesso, é mais fácil ao 

profissional de saúde, tem acesso no trabalho, 

contato com o médico que prescreve, uma receita é 

facilitada. 

 

 

Facilidade no acesso 

 

 

Facilidade no 

acesso às 

substâncias 

psicoativas 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Esta pesquisa atendeu as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos, determinadas na resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012a), sendo solicitada autorização institucional, 

encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP). 

 A pesquisa foi aprovada pelo CEP/HUAP em 26/08/2015 sob o n°1.201.017, CAAE 

45468215.7.0000.5243. Após aprovação, a pesquisa foi iniciada com ciência dos objetivos, 

riscos e benefícios desta pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelos participantes, garantindo o sigilo e o anonimato dos dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: USO E CONCEPÇÕES 

   

 Esta categoria analítica descreve as concepções dos profissionais de enfermagem 

acerca do uso das substâncias psicoativas. Evidenciando subcategorias relativas ao seu uso, a 

visibilidade dos riscos e vulnerabilidade, licitude e ilicitude das mesmas. 

 Embora não fosse objetivo da pesquisa investigar o consumo, os profissionais 

revelaram o uso ou não de tais substâncias nas respostas das entrevistas realizadas. Portanto, 

essa categoria revela, também, o uso pessoal dessas substâncias por profissionais de 

enfermagem, seja no contexto social, no terapêutico ou sob a forma de automedicação. Foi 

destacada, a questão do uso como forma de escape da realidade que o faz sofrer. 

  

4.1.1 O uso do álcool como forma de relaxamento 

 

 Pereira e Sabóia (2013) afirmam que seria coerente pressupor que, tanto os estudantes 

universitários quanto, os profissionais formados na área de saúde estariam menos vulneráveis 

ao adoecimento ou agravos decorrentes do uso do álcool, por conta de sua percepção mais 

ampliada sobre o assunto, do que aqueles das demais áreas. No entanto, pesquisas apontam 

para uma elevada prevalência do consumo de álcool entre esses indivíduos, inclusive da 

enfermagem. 

 Alguns participantes do estudo relataram fazer uso do álcool em circunstâncias sociais, 

sem que este traga prejuízos na sua vida pessoal e/ou profissional, e sem implicações com a 

dependência. Evidencia-se o uso dessa droga lícita de forma recreativa, conforme os 

depoimentos a seguir: 

 
Álcool eu uso socialmente, acho que não é nada que interfere na minha vida. (P1) 

[...] eu faço uso de cerveja, eu gosto de sair e tomar um chopp. (P11) 
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 O uso de álcool é um comportamento presente em diversas culturas, sociedades e na 

história humana, porém esse comportamento tem sido associado principalmente ao contexto 

recreativo ou à busca imediata de prazer, com padrões de uso em grandes quantidades numa 

única ocasião ou ao longo do tempo, característica que coloca o consumo do álcool, 

atualmente, como um dos principais problemas de saúde pública no mundo (RONZANI; 

FURTADO, 2010). 

 O II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) realizado pela 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sobre os padrões de consumo de álcool e 

outras drogas na população brasileira, evidenciou-se que 50% dos entrevistados relataram ter 

consumido álcool no último ano (LENAD, 2014). 

 Oliveira et al. (2013), investigaram o uso de álcool por trabalhadores de enfermagem 

(enfermeiros e técnicos de enfermagem), em um hospital universitário, situado no município 

do Rio de Janeiro. Da amostra composta por 90 participantes, 71 trabalhadores (78,8%) 

consumiram álcool na vida (uso experimental) e 61(67,7%) nos últimos 12 meses que 

antecederam a coleta dos dados.  

 Faz-se necessário considerar o uso do álcool no conjunto da vida social, pois há uma 

disposição social para consumo deste. Andrade e Espinheira (2015) afirmam que, a todo o 

momento, pela via das propagandas comerciais, somos convidados a beber e as propagandas 

nos dizem que seremos melhores, teremos mais sorte e ficaremos mais fortes e alegres e, 

sobretudo, ficaremos mais espertos, chegaremos à frente, se bebermos esta ou aquela marca, 

este ou aquele tipo de bebida, que pode ser a cerveja, o vinho, o uísque ou a cachaça, dentre 

outras tantas à disposição dos gostos e da capacidade aquisitiva dos consumidores. 

 Entre os profissionais participantes da pesquisa que declararam uso do álcool, o tipo 

de bebida que se destaca é a cerveja ou chopp e o vinho. Como podemos constatar nos 

depoimentos a seguir: 

 

Eu gosto de tomar um vinho com meu marido, uma taça, duas, umas duas vezes por semana. 

A gente gosta de tomar uma cerveja especial, não gosta de cerveja muito comum, mas gosta 

de tomar uma cerveja de trigo. (P16)  
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[...] eu não tenho nenhum tipo de vício, o máximo que eu faço, mas de vez em quando, é 

tomar uma cerveja, álcool né. Mas mesmo assim não é todo final de semana, não tenho 

necessidade de ter, se tiver tomo, se não tiver não tomo.  (P10) 

 

Em estudo realizado com enfermeiros em um hospital público, em Belo Horizonte, o 

uso de álcool foi de 48,6%, o tipo de bebida mais consumida foi o chopp ou cerveja (27,6%), 

seguido de vinho ou licor com 15,2% (FERRAZ, 2010). 

 Ferraz (2010) observou, ainda, no estudo com enfermeiros que apenas em 2,9% da 

população estudada apresentou problemas relacionados ao uso do álcool e a síndrome de 

dependência. Nesse estudo, nenhum dos participantes que faz uso de álcool declarou uso 

problemático ou abusivo deste. Ficou evidenciado apenas o consumo no contexto social. 

 Algumas evidências científicas indicam que os riscos de danos aumentam 

significativamente quando se consome o álcool em quantidades maiores que duas doses por 

dia e mais que cinco dias por semana. Além disto, mesmo em pequenas quantidades, o uso de 

bebidas alcoólicas apresenta riscos em certas circunstâncias, como antes de dirigir ou operar 

uma máquina, no período da gravidez ou da amamentação, se estiver tomando medicamentos 

que reajam ao álcool ou quando não se consegue parar ou controlar este uso (FORMIGONI et 

al., 2015). 

 Heckmann e Silveira (2009) afirmam que o consumo de álcool na sociedade 

contemporânea é visto predominantemente de forma positiva, o que dificulta o 

reconhecimento de determinados padrões de consumo como doença e, ao mesmo tempo, a 

mobilização de profissionais de saúde para diminuir índices de problemas decorrentes do uso 

do álcool. Salientando que, não é a quantidade ou a frequência de uso que define o uso 

problemático do álcool, pois esse aspecto é extremamente variado e está relacionado a 

diferenças individuais (GALDURÓZ; FERRI, 2015). 

 Formigoni et al. (2015) ressaltam que o uso regular do álcool torna a pessoa tolerante a 

muitos dos seus efeitos, sendo necessário aumentar o consumo para o indivíduo obter os 

mesmos efeitos iniciais.  

O uso abusivo de álcool é um grave problema de saúde pública, responsável por 

grande número de doenças, sendo associado a muitos acidentes e episódios de violência, além 

do risco de dependência. 
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 A dependência pode ser definida como a “perda da liberdade de escolha”, isto é, a 

pessoa não escolhe mais se vai beber e o quanto vai ingerir. Ela perdeu o controle sobre essa 

decisão. As pessoas dependentes, como já estão adaptadas à presença constante do álcool no 

organismo, podem sofrer sintomas de abstinência quando param de beber, ou mesmo quando 

apenas diminuem drasticamente a quantidade ingerida diariamente (FORMIGONI et al., 

2015, p. 64). 

 Inicialmente, o consumo de álcool pode ser realizado a fim de se relaxar e diminuir o 

estresse e a ansiedade, principalmente em situações sociais de lazer e entretenimento. Na fala 

a seguir, a participante ressalta a procura do álcool como forma de relaxamento. 

 

Então, é o que relaxa, não sei se tendendo para o álcool, mas, ultimamente, o que me relaxa 

um pouco é, realmente, tomar um pouco de vinho e cerveja. (P16) 

 

Em doses baixas ou na fase inicial do efeito de doses altas, o álcool age como um 

estimulante do Sistema Nervoso Central (SNC), levando a sensações de euforia, desinibição, 

sociabilidade, prazer e alegria. Em um segundo momento, o álcool age como um depressor do 

SNC, reduzindo a ansiedade. Entretanto, poderá trazer prejuízos na coordenação motora, pois 

à medida que aumenta a concentração de álcool no sangue, ocorre a diminuição da autocrítica, 

o que pode levar a comportamentos de risco, como beber e dirigir ou operar máquinas 

levando a acidentes (FORMIGONI et al., 2015). 

 Os participantes, também, evidenciaram a não percepção do álcool como droga, 

conforme demonstra a fala abaixo: 

 

Cigarro não fumo, drogas nunca experimentei, também, não [...] Eu bebo se estiver em casa, 

tiver um churrasco aí eu bebo, se for sair num sábado. (P3)  

 

 Martins et al.(2009) frisam que, as substâncias lícitas, de certa forma, são mais difíceis 

de serem percebidas como drogas, pois parece que são integrantes da sua cultura, como o uso 

do álcool e do tabaco em eventos sociais. 

 Geralmente, consideramos que existem apenas algumas poucas substâncias 

extremamente perigosas: são essas que chamamos de drogas. Consideramos, também, que 

drogas são apenas produtos ilegais como a maconha, a cocaína e o crack. Porém, do ponto de 
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vista da saúde, muitas substâncias legalizadas podem ser igualmente perigosas, como o álcool, 

que também é considerado uma droga como as demais (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 

2014). 

 

4.1.2 O uso de substâncias psicoativas como forma de escape da realidade 

 

 As substâncias psicoativas podem ser utilizadas com diferentes finalidades, 

configurando diferentes propósitos: uso recreacional, uso em contextos rituais (religioso, por 

exemplo), uso terapêutico, ou uso como fuga de uma realidade insuportável (SILVEIRA; 

DOERING-SILVEIRA, 2014). 

 As válvulas de escape são importantes no cotidiano, entretanto, devem ser 

identificadas pelos trabalhadores, pois, se forem utilizadas como única alternativa e 

especialmente de modo individual podem provocar a alienação e tornar comum o sofrimento 

(MARTINS; ROBAZZI, 2009). 

 Foi identificado, nas falas abaixo, o uso das substâncias psicoativas como forma de 

escape da realidade. 

 

As substâncias psicoativas representam, pra mim, uma situação de escape. Eu acho que, as 

pessoas que usam esse tipo de substância psicoativa querem extravasar de alguma forma. 

(P2) 

Eu acho ruim, o ser humano como um todo procurar (a substância psicoativa), acaba sendo 

como um escape, realmente fica sendo como um escape. (P4) 

Acho que é uma maneira do pessoal extravasar. (P20) 

 

No livro O Mal-Estar na Cultura, Freud (1929, p. 60) aponta que “a vida, tal como 

nos é imposta, é muito árdua para nós, nos traz muitas dores, desilusões e tarefas insolúveis. 

Para suportá-la, não podemos prescindir de lenitivos” de três tipos distintos: “distrações 

poderosas que nos façam desdenhar nossa miséria, satisfações substitutivas que a amenizem e 

entorpecentes que nos tornem insensíveis a ela”. Satisfações substitutivas são ilusões que 

permitem forjar outra realidade para a pessoa. 
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 O meio social e a própria condição de ser humano causam, em muitas pessoas, 

frustrações, insatisfações, medos e angústias, em maior ou menor grau, que podem acabar 

fazendo com que se busquem atividades e meios que tragam alívio para seus problemas e 

prazer não encontrado (MARTINS, 2006). Além da condição de ser humano, o profissional 

de enfermagem enfrenta uma série de adversidades em seu cotidiano de trabalho. 

 Dias et al. (2011) afirmam que, por trabalharem em unidade de terapia intensiva, onde 

o nível de complexidade dos pacientes é maior do que em outros setores do hospital, esses 

profissionais enfrentam grandes desafios devido à responsabilidade de cuidar de pacientes em 

estado grave. Além da necessidade de atualização contínua sobre novas tecnologias de 

cuidado e novos tratamentos, e das longas jornadas de trabalho enfrentadas. 

Concomitantemente, todos esses fatores vão desgastando os profissionais, aumentando a 

chance de procurarem válvulas de escape, como o uso das substâncias psicoativas.  

 Em estudo realizado com acadêmicos de enfermagem da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, que atuam nos serviços de saúde do município, constatou-se que, 

considerando o contexto de trabalho e a sua vinculação com o consumo de drogas, 47% dos 

acadêmicos responderam que o trabalho é tão desgastante que as drogas são utilizadas como 

válvula de escape devido à pressão que sofrem para dar conta das inúmeras atividades. 

(OLIVEIRA; FUREGATO, 2008). 

 Os participantes do estudo em tela também relacionaram o uso das substâncias 

psicoativas como forma de escape, em virtude do contexto de estresse e sobrecarga no 

ambiente laboral, como se pode verificar nas falas a seguir: 

 

Dos que utilizam, o que eu vejo é que eles colocam isso como uma válvula de escape por 

situações estressantes no ambiente de trabalho. (P7) 

[...] ele (o profissional) vai sobrecarregando e chega um momento que ele precisa de um 

escape. (P8) 

Eu acho que as pessoas usam como um subterfúgio, uma coisa para se desestressar. (P19) 

  

 O uso de substâncias psicoativas com a finalidade de diminuir tensão, estresse e outros 

sintomas é mecanismo utilizado pelo trabalhador para negar ou minimizar a percepção da 

realidade que o faz sofrer (MARTINS; ZEITOUNE, 2007). Face ao sofrimento, a ansiedade e 
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a insatisfação os sujeitos constroem sistemas defensivos para se protegerem contra os efeitos 

desestabilizadores e patogênicos do trabalho. 

 Oliveira e Mendes (2014) destacam que, essas defesas podem ser pensadas tanto como 

fatores de alienação por não atuarem na modificação da realidade que faz sofrer e, 

consequentemente, possíveis causadores de adoecimento, como podem também ser pensadas 

como aquelas que desempenham um papel considerável para a manutenção da saúde, por 

minimizarem a percepção que o trabalhador tem do sofrimento.  

 As estratégias defensivas podem servir como uma válvula de escape fácil de recorrer, 

quando os trabalhadores não suportam o sofrimento imposto pela relação não saudável com a 

organização do trabalho (SILVA, 2009). Há um somatório de fatores que incentiva o 

trabalhador a se refugiar por meio das drogas controladas, como estratégia de fuga da 

realidade de seus problemas, e fazem isto com subterfúgios de não ter tempo para cuidar da 

própria saúde (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2016).    

 Essas estratégias não modificam a realidade do trabalhador, elas mascaram, ocultam, 

minimizam a realidade de sofrimento. Podendo constituir num ciclo de sofrimento-defesa-

alienação. Principalmente, no caso do uso das substâncias psicoativas que podem levar esses 

trabalhadores caminharem em direção ao uso abusivo e à dependência. 

 As estratégias de defesa são apontadas por Dejours, como mecanismos que os 

trabalhadores utilizam ao buscar superar o sofrimento no trabalho. Elas constituem-se numa 

forma dos trabalhadores agirem para subverter as pressões patogênicas. Seu objetivo 

fundamental consiste em fazer com que resistam psiquicamente às pressões do trabalho. Via 

de regra, elas não modificam a realidade, mas sim a percepção dos trabalhadores sobre esta 

realidade (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2014), conforme aponta o próximo relato:  

 

Eu acredito que, quando você faz uso de substâncias psicoativas, você acaba mascarando o 

problema que tem e não consegue resolver, e tudo aquilo que a gente mascara, a gente oculta 

e não sabe qual é o fim que está sendo levado daquele problema, o problema tem que ser 

resolvido [...] se você não pensa, não planeja a vida, você resolve entender que seus 

problemas vão ser resolvidos com a medicação. (P14) 
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 Carrasqueira e Barbarini (2010, p. 14) afirmam que as formas de defesa são 

essencialmente ambíguas: se, por um lado, protegem contra o sofrimento, funcionando como 

uma espécie de “anestesia” que permite ignorá-lo, por outro, se usadas em demasia, impedem 

a mobilização necessária para que se faça algo no sentido de modificar a realidade causadora 

de sofrimento. 

 Considerar o uso de substâncias psicoativas como solução para problemas existentes 

no contexto familiar e/ou do trabalho parece constituir-se em uma banalização do uso dessas 

substâncias, pois seus efeitos são prejudiciais à saúde, à família, ao trabalho e à sociedade. 

  O uso de substâncias psicoativas para alívio das tensões, insatisfações, conflitos, 

medos, inseguranças, estresses e outros pode parecer, num primeiro momento, um recurso 

para equilibrar os problemas enfrentados no cotidiano, mas pode configurar-se, também, em 

uma ambivalência onde a dependência destas substâncias pode contribuir para o desequilíbrio 

físico e mental.  

 

4.1.3 O uso de substâncias psicoativas de forma terapêutica 

 

O desgaste físico, emocional e mental gerado pelo trabalho podem produzir apatia, 

desânimo, hipersensibilidade emotiva, raiva, irritabilidade e ansiedade; provocam ainda 

despersonalização e inércia, acarretando queda na produtividade, no desempenho e na 

satisfação do trabalhador (RODRIGUES et al., 2014).  

O trabalho de enfermagem tem condições desencadeadoras de sofrimento, estresse e 

ansiedade, que somados à precarização das condições de trabalho tem repercussões na saúde 

mental, que é indissociável da saúde como um todo. 

 Os depoimentos abaixo evidenciam o uso das substâncias psicoativas pelos 

participantes da pesquisa num contexto terapêutico, assim como opiniões favoráveis a este 

tipo de uso por aqueles que apresentam alguma queixa de transtorno mental comum, 

apontando a vulnerabilidade das condições de saúde mental deste grupo: 

 

Já usei ansiolítico por conta de um período que eu tive transtorno de ansiedade, prescrito 

pelo médico, usei clonazepam por uma semana. [...] Atualmente eu uso amitriptilina, mas 
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receitado pela neurologista, para profilaxia de enxaqueca e cefaléia tensional que chega a 

ter a ver com o trabalho. (P1) 

Eu uso indutor do sono, eu tenho muita dificuldade para dormir, e isso já foi visto de uns dois 

anos pra cá. Eu trabalhei muitos anos à noite, só em setores bem pesados, que eram CTI, 

pediatria, pronto socorro. [...] Eu procurei ajuda médica, então foi prescrito pra mim, eu 

faço uso e todos sabem que eu faço uso. Eu uso zopidem 10mg. (P5) 

 

 Estudo realizado com 92 trabalhadores de enfermagem em unidade de terapia 

intensiva neonatal e pediátrica destaca que a maioria queixou-se de cefaleia e dificuldade para 

dormir (TITO, 2013). 

 O conceito de Transtorno Mental Comum (TMC) foi proposto por Goldberg e Huxley 

(1992) e se refere a casos que apresentam sintomas não psicóticos, como insônia, fadiga, 

sintomas depressivos, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas 

somáticas (MOREIRA et al., 2011). Esses autores destacam que os transtornos, apesar de 

inicialmente não serem graves, causam enorme sofrimento e, posteriormente, podem estar 

associados à incapacidade e ao absenteísmo no trabalho. 

 Carvalho et al (2013, p. 42) constataram, em pesquisa realizada com residentes da área 

da saúde, a  prevalência global dos TMC de 51,1%, entre as queixas mais comuns: "sentir-se 

nervoso, tenso ou preocupado" (73%), "dormir mal" (69,1%) e "cansar-se com facilidade" 

(61,2%). Os transtornos mentais são resultado de múltiplos determinantes, destacando-se os 

de origem genética, comportamentais e ambientais, e se associam a alguns fatores como sexo, 

faixa etária, situação conjugal, condições de vida e trabalho. 

 Silva et al. (2011), apontam  em seu estudo uma prevalência global de TMC de 21,3%, 

entre os trabalhadores de enfermagem, o que indica que uma considerável parcela dos 

trabalhadores encontra-se com alguma forma de somatização do estresse e sofrimento 

psíquico. 

 No estudo em tela, também foi evidenciado sintomas de TMC entre os profissionais de 

enfermagem, tais como ansiedade, depressão, fadiga e insônia. Como se pode constatar em 

relatos anteriores e nesses, a seguir:  
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Andei tendo uns sintomas de palpitação, taquicardia. [...] foi diagnosticado como ansiedade, 

então eu usei ansiolítico nessa época. (P1) 

Eu chegava em casa e, aí assim, eu pensando que com aquele cansaço  eu fosse conseguir 

relaxar, eu não conseguia relaxar. E aí pra conseguir dormir um pouquinho, relaxar e tentar 

repor as minhas energias eu acabava recorrendo a tomar umas gotinhas do rivotril. (P6) 

[...] eu tinha dificuldade de dormir os dias que eu estava em casa, tanto de dia quanto à 

noite. (P5) 

  

 A prevalência de suspeitos de TMC foi de 35,0%, em trabalhadores de enfermagem 

em um hospital geral, no estado da Bahia, apontando para uma situação de saúde mental 

preocupante na população estudada (RODRIGUES et al., 2014). 

Pesquisa, com trabalhadores da área da saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

médicos, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogas e fisioterapeutas), em hospital do Rio 

Grande do Sul, apontou como o transtorno de maior prevalência a depressão (30,43%), 

seguido de ansiedade (17,39%) e insônia (13,04%) (SCHNEIDER; AZAMBUJA, 2015). Os 

transtornos mentais relacionados ao trabalho são resultado de contextos de trabalho em 

interação com o corpo e o aparato psíquico dos trabalhadores. Os profissionais envolvidos no 

presente estudo também referem tais transtornos:  

 

Estou saindo de uma fase de tratamento de depressão desenvolvida aqui dentro (ambiente de 

trabalho), uso medicamento antidepressivo. (P11) 

E essas pessoas, normalmente, todas essas que eu conheço que faz uso de remédios, assim 

pra dormir, elas acabam desenvolvendo um quadro mesmo psiquiátrico, de depressão, de 

pânico. (P16) 

 

 Dejours (2014, p.24) ressalta que o trabalho torna-se perigoso para o aparelho psíquico 

quando ele se opõe à sua livre atividade. O bem-estar, tratando-se da carga psíquica, não 

advém da ausência de funcionamento, mas ao contrário, de um livre funcionamento, 

articulado dialeticamente com o conteúdo da tarefa. “O prazer do trabalhador resulta da 

descarga de energia psíquica que a tarefa autoriza o que corresponde a uma diminuição da 

carga psíquica do trabalho”. 
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  Portanto, a energia psíquica que se acumula, torna-se fonte de tensão e desprazer, a 

carga psíquica cresce até que aparece a fadiga, a astenia, podendo emergir patologias 

(DEJOURS, 2014). Nesse sentido, o trabalho pode se tornar deletério e contribuir para 

depauperar a subjetividade, juntamente com as bases da saúde mental. 

 Esses desdobramentos na evasão do sofrimento por parte do ego podem também 

ocorrer em relação ao trabalho, tanto do ponto de vista físico quanto mental.  

 

[...] de acordo com suas atividades, a satisfação de determinadas pulsões, que, não 

satisfeitas, tensionariam o aparelho psíquico, gerando angústia, estados depressivos, 

ansiedade, medos inespecíficos, sintomas somáticos, como sinais marcantes de 
sofrimento mental, com o agravante de que um ego debilitado e frágil não consegue 

diferenciar, pela sua condição, a origem de seu sofrimento (HELOANI; CAPITÃO, 

2003, p. 107). 

 

 Foi identificada, entre os participantes da pesquisa, a questão da estigmatização das 

doenças mentais, podendo este fato interferir, no posicionamento afirmativo dos sujeitos 

frente ao tratamento, muitas vezes velado pelo tabu imposto no meio social. Na frase a seguir 

este fato é explicitado pelo participante: 

 

Ainda são muito estigmatizadas as doenças mentais. Então pode ser até que usem, mas 

muitos não dizem. Eu acho que eles não falam por causa do tabu. (P5) 

 

 A estigmatização ocorre quando se atribui “rótulos” e “estereótipos” negativos a 

determinados comportamentos. Tal situação influencia direta ou indiretamente a condição de 

saúde da pessoa estigmatizada, provocando diversas consequências, inclusive o agravamento 

da situação (ANDRADE; RONZANI, 2015, p. 32). 

 O termo Estigma ou Estigma Público pode ser definido como uma marca física ou 

social de conotação negativa ou que leva o portador dessa marca a ser marginalizado ou 

excluído de algumas situações sociais. Muitas condições de saúde, dentre elas a dependência 

de álcool e de outras substâncias são estigmatizadas pela população, inclusive pelos 

profissionais de saúde (ANDRADE; RONZANI, 2015). 

 Entretanto, alguns profissionais, participantes do estudo, reconhecem que há casos em 

que o uso de terapêutico das substâncias psicoativas se faz necessário: 
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Eu acho que na medida certa, com prescrição, uma boa avaliação, eu acho que se é 

necessário, é viável, eu acho que é importante sim. Se a pessoa tem algum problema 

psicológico, emocional, eu acho que ela tem que se tratar, eu acho que as doenças não são só 

físicas, eu acho que existem as doenças da mente também. (P5) 

Se existe uma recomendação médica, se existe um acompanhamento médico, não tenho uma 

opinião contrária não. Agora se é tomado por iniciativa própria, sem acompanhamento, aí eu 

sou contra. (P9)  

 

 Os profissionais de enfermagem apresentam concepções ambivalentes, pois, concebem 

a substância como algo negativo, mas também reconhecem propriedades benéficas, quando 

utilizadas num contexto terapêutico. Os depoimentos a seguir revelam tais visões: 

 

É um medicamento perigoso, uma droga perigosa. Eu acho que tem a necessidade mesmo de 

estar fazendo uso é legal, mas tem que ser avaliado direitinho essa necessidade. Vejo 

benefícios para quem realmente precisa fazer uso, agora o abuso não, o abuso é prejudicial. 

(P18) 

Não vejo riscos, eu vejo só benefícios, quando é bem acompanhado, eu acho que só tem 

benefícios. [...] Eu vejo beneficio, qualidade de vida e de sono melhora muito.  (P5) 

 

 Os participantes que declararam benefícios do uso das substâncias psicoativas 

ressaltaram a importância da avaliação e acompanhamento pelo profissional de saúde. 

Portanto, os benefícios são reconhecidos frente ao uso terapêutico controlado. 

 Os medicamentos devem ser vistos como coadjuvantes e não protagonistas do 

tratamento, ou seja, eles terão o efeito desejado se forem tomados com a indicação médica ou 

orientação do farmacêutico, na hora certa, na dose certa e pelo tempo determinado. Nenhum 

medicamento é totalmente livre de risco. Portanto, se utilizados de maneira incorreta ou 

consumidos sem orientação do profissional de saúde, podem causar efeitos indesejáveis no 

organismo (SOUZA et al., 2015). 

 Nos depoimentos abaixo percebe-se o reconhecimento da importância da manutenção 

saúde mental, do tratamento dos transtornos mentais, ressaltando a imprescindibilidade da 

avaliação, acompanhamento para o uso das substâncias psicoativas: 
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Se o indivíduo está manifestando sintomas, esses sintomas precisam ser tratados, então se faz 

necessário. (P9) 

Eu acho que dentro de um contexto terapêutico é totalmente relevante. (P8) 

Para você utilizar uma substância psicoativa você tem que está sendo bem instruído e 

acompanhado por um médico. (P14) 

 

No que se refere ao uso terapêutico de substâncias que potencialmente possam causar 

dependência física e/ou psicológica ao usuário, a legislação vigente no Brasil regulamenta 

todo o processo que envolve tais medicamentos, desde a produção, distribuição, prescrição e a 

comercialização desses medicamentos.  

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1987), há uso racional de 

medicamentos quando os pacientes recebem medicamentos apropriados para as suas 

condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período 

adequado e ao menor custo para eles e para a sua comunidade. Corroborando Souza et al. 

(2015) afirmam que os medicamentos, quando indicados e administrados corretamente, em 

doses e vias adequadas, respeitando o horário e tempo necessário para o tratamento, têm 

grande valor para a saúde. 

 

4.1.4 O uso de substâncias psicoativas de forma indiscriminada: a 

 automedicação 

 

 No Brasil, aproximadamente 35% dos medicamentos comercializados, prescritos ou 

dispensados são inadequadamente consumidos e cerca de 20 mil pessoas morrem ao ano em 

sua decorrência. Evidencia-se também o aumento mundial da venda livre de medicamentos e 

que a automedicação está presente na população em geral: trabalhadores, donas de casa e 

estudantes universitários, destacando-se os da área da saúde. Fato alarmante, uma vez que 

possuem mais acesso a informação sobre saúde e medicamentos (PEREIRA JÚNIOR; 

TELLES FILHO; AZEVEDO, 2013). 

Neste estudo, foi identificado que, os trabalhadores de enfermagem do serviço de 

terapia intensiva têm na automedicação uma prática de auxílio ao cuidado à saúde. Os 
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participantes ressaltaram a prática da automedicação difundida na profissão. A automedicação 

parece ser uma prática comum e aceita dentro do ambiente hospitalar, conforme os relatos a 

seguir: 

 

[...] a categoria da enfermagem tem essa prática da automedicação, ela fala que está 

precisando, sem consultar um neurologista para poder saber se realmente está necessitando 

daquele tipo de medicação, sem receita. (P7) 

Tomando por livre e espontânea vontade é uma maneira equivocada de você tentar aliviar 

qualquer tipo de pressão, que você esteja sentindo, e infelizmente é uma coisa que a gente vê 

com bastante frequência. (P8) 

 
Embora alguns participantes tenham demonstrado preocupação acerca do uso das 

substâncias psicoativas com a devida orientação, prescrição e acompanhamento por 

profissional habilitado, percebe-se que muitos profissionais fazem uso indiscriminado dessas 

substâncias sem esses cuidados, promovendo o descuidado de si. 

Oliveira e Teixeira (2014) destacam que a prática da automedicação, é mais comum 

entre as mulheres, com nível de escolaridade mais elevada e parece estar relacionada ao 

ambiente, condições de trabalho e facilidade de acesso aos medicamentos. Destarte, observa-

se uma semelhança ao perfil dos trabalhadores de enfermagem, predominantemente composta 

por mulheres, com excesso de trabalho devido às longas jornadas e carga horária elevada, 

muitas vezes somada ao trabalho doméstico e familiar, compondo duplas ou triplas jornadas. 

 Tal prática compromete a saúde do profissional uma vez que, pode trazer 

complicações indesejadas decorrentes de interações medicamentosas, intoxicações, reações 

alérgicas, podendo, ainda, minimizar sinais e sintomas, descaracterizando a doença, 

comprometendo o diagnóstico e o tratamento precoce da mesma. Esse fato é reconhecido na 

fala abaixo: 

 

 [...] por conta própria nunca usei nada e acho complicado porque é um caminho sem volta. 

Muita gente começa a usar e depois... A pessoa começa a tomar achando que vai resolver e 

se ela não tentar trabalhar a origem do problema não vai adiantar. (P1) 
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 Os profissionais de saúde possuem conhecimento sobre as drogas disponíveis, seus 

efeitos e tem de acesso facilitado, favorecendo a automedicação. Automedicam-se baseados 

em seus conhecimentos e práticas, conforme suas necessidades. Porém, a automedicação sem 

o acompanhamento de um profissional especialista pode se tornar abusivo ou indiscriminado, 

além do risco de sofrer os efeitos indesejáveis e até irreversíveis provocados pela droga 

(BAGGIO; FORMAGGIO, 2009). 

 A fala a seguir aponta a visão dos sujeitos da pesquisa sobre tal assunto: 

 

O profissional às vezes precisa ser medicado. Se a pessoa não fizer o uso com o profissional 

que está direcionando isso [...] ela pode tomar em exagero e ocasionar de ter outros 

problemas. (P9) 

Uma época eu tomei fluoxetina, mas era mais para emagrecer, porque disseram que 

emagrecia, mas não emagreceu nada e eu ainda fiquei com taquicardia.  (P16) 

 

Souza et al. (2011) apontam a automedicação como frequente entre estudantes 

universitárias de enfermagem,  em investigação realizada na Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás foi evidenciada uma prevalência de 38,8% dessa prática.  

 Em estudo sobre o uso de substâncias psicoativas entre acadêmicos de enfermagem em 

Minas Gerais, entre os estudantes do sexo feminino que fizeram uso de anorexígenos, a 

fluoxetina foi utilizada por 22,22%. Fato que pode ser entendido, pelos padrões de beleza 

atuais que incluem a magreza e, normalmente, o sexo feminino é o que sofre maior pressão 

social para a manutenção de corpo (BOTTI; LIMA; SIMÕES, 2010).  

 A conduta da automedicação foi citada por 92% dos trabalhadores de enfermagem de 

terapia oncológica, em pesquisa realizada em hospital no Rio de Janeiro. Os medicamentos 

mais utilizados foram os analgésicos simples, seguidos pelos anti-inflamatórios. Houve 

também relato de uso de ansiolíticos, antidepressivos e antibióticos, medicamentos que 

necessitam de retenção da receita nas farmácias e drogarias onde são vendidos (OLIVEIRA; 

TEIXEIRA, 2014). 

 Corroborando com a temática Vieira et al.(2013), relatam a automedicação pela 

maioria dos trabalhadores de enfermagem, de um hospital de ensino localizado no Rio Grande 

do Sul. A automedicação em relação a qualquer tipo de medicamento foi confirmada por 31 



91 

 

 

trabalhadores (63,2%). O uso de medicamentos psicoativos foi referido por considerável 

parcela dos trabalhadores de enfermagem, o mesmo foi relatado por 14 trabalhadores de 

enfermagem (28,5%), sendo que a medicação mencionada com maior frequência foram os 

antidepressivos, citados por seis trabalhadores (12,2%) E os benzodiazepínicos foram 

mencionados por três sujeitos (6,1%). 

 Nos depoimentos a seguir é reconhecido, pelos participantes do estudo, o recurso do 

uso de ansiolítico sob a forma de automedicação: 

 

Por exemplo, no meu caso, eu não tenho conseguido dormir direito, então, de vez em quando, 

eu acabo recorrendo, tomo umas gotinhas de rivotril (clonazepam) pra poder conseguir 

dormir [...] A maioria dos colegas de trabalho, vira e mexe, recorre a medicação. Eu acho 

que o mais usado aqui é o rivotril. Já tomei diazepam, mas aí depois que eu descobri o 

rivotril, eu parei de tomar o diazepam e quando eu sinto vontade de dar mais uma relaxada e 

não estou conseguindo, aí eu tomo o rivotril. (P6) 

O básico que é mais utilizado são substâncias miorelaxantes, utilizam muito depressores do 

sistema nervoso, mais esses dois que eu vejo. (P7) 

 

A depoente a seguir não percebe a prática da automedicação para si, apenas em 

relação ao outro: 

 

Já presenciei casos de pessoas que eram doidas que se autodrogavam [...] Eu mesma tenho 

insônia, mas eu não tenho o hábito de ficar tomando sempre. (P15) 

 

 Em estudo realizado em hospital no Rio de Janeiro, o consumo de ansiolíticos, nos 

últimos 12 meses, por trabalhadores de enfermagem foi relatado por 35 (38,5%) 

trabalhadores. Entre os fatores que contribuíram para o consumo, foram identificados fatores 

de natureza individual, devido a problemas pessoais e financeiros, familiar e ocupacional 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

 Baggio e Formaggio (2009) apontam que, o trabalho da enfermagem pode 

comprometer o processo de viver saudável dos seus profissionais. Destarte, para obter o alívio 

ou almejando a cura de transtornos físicos ou psíquicos, inúmeros profissionais de 
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enfermagem recorrem, com frequência, ao uso de terapias medicamentosas, principalmente, 

utilizando-se da automedicação. 

 Os trabalhadores de enfermagem que atuam em hospitais ficam mais expostos a 

agravos à saúde física e psíquica, podendo as condições precárias de trabalho e as dificuldades 

cotidianas favorecerem o uso de substâncias psicoativas. E essa vulnerabilidade pode refletir 

em depressão, cansaço e doenças ocupacionais desses profissionais, que acabam por procurar 

alternativas diversas, inclusive, a automedicação (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2016).  

 Nos estudos relacionados aos trabalhadores de enfermagem ou estudantes, o motivo 

mais citado para a prática da automedicação é a facilidade do acesso ao medicamento, seja no 

âmbito hospitalar ou na aquisição direta na farmácia. Assim como, também, é citada a falta de 

tempo para procurar o profissional adequado, o conhecimento das drogas utilizadas, fatores 

econômicos relacionados à consulta ao profissional ou compra do medicamento, e a 

dificuldade do acesso ao serviço de saúde (OLIVEIRA, F. 2013). 

  

4.1.5 O uso de substâncias psicoativas: risco e vulnerabilidade. 

 

 Castiel (1999) afirma que, não há como negar o vigor presente no risco e em seus 

discursos. As repercussões são evidentes em inúmeros detalhes de nosso cotidiano, a ponto de 

incorporarem-se em nossas preocupações de viver constantemente entre exposições e agravos. 

Talvez, essa afirmação justifique o emprego com mais frequência do termo “risco” nos 

discursos dos participantes desta pesquisa. 

 As pessoas têm percepções de seu próprio risco e se relacionam com eles de maneiras 

completamente diversas, dependendo da história de vida e contextos socioculturais em que 

estão envolvidos (FERNANDES, 2013). 

A visibilidade dos riscos contribui para o indivíduo tomar uma decisão e conduzir-se 

de uma determinada maneira, a partir da ponderação de diversos aspectos intrapessoais e 

ambientais a favor ou contra si mesmo (PEREIRA, 2014). 

Ao tratar dos riscos relacionados ao uso das substâncias psicoativas, consideram-se os 

impactos negativos produzidos para o indivíduo e/ou para a sociedade, tais como acidentes, 
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violência urbana e/ou doméstica, doenças e outros agravos. A maioria dos participantes 

reconhece os riscos do uso como a dependência, os riscos orgânicos e sociais:  

 
Vejo o risco da pessoa de repente se viciar e condicionar o organismo.  (P6) 

Eu vejo que a pessoa acaba se tornando tão dependente [...] uma dependência total, porque a 

pessoa utiliza só duas gotinhas de tal medicação, daqui a um ano ela está duplicando, 

triplicando, quadriplicando e se torna totalmente dependente. (P7) 

Ele acaba vendo que ele se tornou prisioneiro daquela droga [...] além da dependência, 

existem os riscos orgânicos, problemas de toda ordem fisiológica. (P8) 

Eu acho ruim, você acaba criando uma dependência, se desgasta, traz malefícios para a 

saúde, não vejo como sendo uma boa coisa não, não vejo nenhum benefício. (P17) 

 

 O risco da dependência foi o mais citado entre os trabalhadores, porém, Silveira e 

Doering-Silveira (2014) destacam que, a maior parte dos usuários de substâncias psicoativas 

lícitas ou ilícitas, não chega a desenvolver quadro de dependência.  

 Alarcon (2012) afirma que, o processo pelo qual o consumo das substâncias 

psicoativas, em certos indivíduos evolui para padrões de comportamento compulsivo de busca 

e utilização, chegando a provocar incapacidade do autocontrole, mesmo à custa de muitos 

prejuízos, parece ser uma amálgama que abrange fatores psicológicos, neurobiológicos e 

sociais de difícil apreensão.  

 Na fala a abaixo o profissional participante do estudo, embora faça uso de substância 

psicoativa, reconhece o risco do uso em excesso: 

 

Não vejo benefícios, na verdade eu nunca uso (substância psicoativa) de uma forma excessiva 

e acho que, pelo contrário, em excesso é até prejudicial. (P8) 

 
 Os riscos relacionados ao consumo de drogas dependem mais da maneira e das 

circunstâncias em que elas são usadas do que do tipo de droga utilizada. Mesmo para os 

dependentes, os riscos parecem estar mais relacionados ao grau de dependência do que ao tipo 

de droga ou ao fato de ela ser lícita ou ilícita (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). 
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 Entretanto, mesmo com conhecimento sobre os riscos, advindos da interação 

farmacológica, no uso destas substâncias, os profissionais da saúde, muitas vezes, não os 

percebem, como podemos constatar na fala abaixo: 

 

[...] o que eu faço uso hoje em dia é isso: bebo socialmente e faço tratamento com 

medicamento antidepressivo. (P11) 

 

 Oliveira et al. (2014) afirmam que, além do risco de dependência associado ao uso 

crônico da medicação, há o risco de intoxicação letal, principalmente quando associa-se 

álcool à outras substâncias psicoativas. É imperativo assinalar o risco de interação 

medicamentosa nesta prática, que pode inativar, diminuir, prolongar ou potencializar o efeito 

de alguns fármacos droga (BAGGIO E FORMAGGIO, 2009). 

 Formigoni et al. (2015) ressaltam que, como o álcool é metabolizado no fígado, por 

enzimas que também metabolizam outras substâncias, ele pode retardar a eliminação dessas 

drogas ou medicamentos, alterando seus efeitos. A combinação com medicamentos 

tranquilizantes, barbituratos, benzodiazepínicos ou anti-histamínicos pode levar ao aumento 

do efeito sedativo ou depressor, dependendo da quantidade, chegando até mesmo à morte. 

 Considerando as dimensões individual, ambiental e sociocultural, percebe-se a 

vulnerabilidade dos profissionais de enfermagem ao uso das substâncias psicoativas. A 

vulnerabilidade individual compreende os aspectos biológicos, emocionais, cognitivos, 

atitudinais e referentes às relações sociais (RODRIGUES, 2012). 

 Depende, portanto, do grau e da qualidade da informação de que os indivíduos 

dispõem sobre o problema, da sua capacidade de elaborar essas informações e incorporá-las 

ao seu repertório cotidiano e, também, das possibilidades efetivas de transformar suas práticas 

(AYRES, 2009). O grau de consciência que os indivíduos têm dos possíveis danos 

decorrentes de comportamentos associados à maior vulnerabilidade precisa ser considerado. 

 Nesta outra fala, observa-se a vulnerabilidade individual do participante, quando 

reconhece o risco da dependência relacionado ao outro e não a si próprio: 

 

Não fumo, só bebo mesmo, mas ainda não chegou na fase de vício, ainda não chegou (risos). 

(P11) 



95 

 

 

 Neste relato, observamos que o participante demonstra conhecer o risco da 

dependência por consequência do uso da substância psicoativa, porém, parece não perceber 

para si esse risco, embora faça uso da mesma. Salientando que, não é a quantidade ou a 

frequência de uso que define o uso problemático desta substância, pois esse aspecto é 

extremamente variado e está relacionado a diferenças individuais (GALDURÓZ; FERRI, 

2015). 

 Para Ayres et al. (1999), o conceito de vulnerabilidade não visa distinguir a 

probabilidade de um indivíduo qualquer se expor a um agravo, mas busca oferecer elementos 

para avaliar objetivamente as diferentes chances que cada indivíduo ou grupo populacional 

particular tem de sofrer dano pela exposição ao risco, dado o conjunto formado por certas 

características individuais e sociais de seu cotidiano, julgadas relevantes para a maior 

exposição ou menor chance de proteção diante do problema. 

 Sanchez (2014) reconhece que, a vulnerabilidade pode variar por diversos motivos, 

como gênero, faixa etária, classe socioeconômica, nível de escolaridade, local de moradia, 

condições sociais, autoestima, projeto de vida, condições biológicas e psicológicas (saúde 

física e mental), dentre outros. 

 Em relação ao gênero, Pechanscky et al. (2015) ressaltam que, o uso, abuso e 

dependência de álcool e outras drogas são mais frequentes em homens, mas essa diferença 

vem diminuindo ao longo dos anos. Outra característica sinalizada pelo autor é que o processo 

entre o início do uso, primeiros sintomas de dependência e busca por tratamento é mais rápido 

entre as mulheres. Tais características refletem no número de mortes associadas ao uso das 

substâncias psicoativas, que é bem maior para os homens (cerca de 87%) do que para as 

mulheres (BRASIL, 2009). 

 Na fala a seguir, o participante tem a percepção da substância utilizada enquanto droga 

apenas quando relacionada à dependência, mais uma vez observa-se a vulnerabilidade 

individual: 

 

Procuro não fazer disso uma droga mesmo, que me torne uma pessoa viciada em 

medicamentos, mas de vez em quando eu preciso, até fisicamente. [...]  
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 É inegável que existem padrões diversos de relacionamento com as substâncias 

psicoativas, de forma que não seria correto considerar que todo uso seja patológico ou 

problemático. Essa constatação é valida para o uso de qualquer substância psicoativa, seja ela 

lícita, seja ilícita. Contudo, mesmo o uso ocasional não é isento de riscos, como podemos 

verificar, por exemplo, através dos numerosos casos de acidentes de trânsito, ocasionados por 

motoristas vulneráveis pelo efeito do álcool (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2014). 

 Conhecimentos e comportamentos têm significados e repercussões muito 

diversificados na vida das pessoas, dependendo de uma combinação, sempre singular, de 

características individuais, contextos de vida e relações interpessoais que se estabelecem no 

cotidiano (AYRES, 2009). 

 Nesta perspectiva, as situações de vulnerabilidade social foram mencionadas pelos 

participantes da pesquisa como a violência e os acidentes no trânsito: 

 

A pessoa está no meio social, está bebendo socialmente, aí pega o carro, também, e põe a 

vida dele e da outra pessoa em risco. E alguns que falam que, controlam, mas não controlam 

e chegam em casa agressivos, porque o álcool também provoca isso, eu vejo muito risco. (P4) 

A gente vê muita coisa, principalmente o álcool que é lícito, mas é onde a gente tem mais 

problemas: batida de carro, imprudência no trânsito, a pessoa fica mais sujeita a confusões 

na rua. (P10) 

  

 Os transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool são os 

responsáveis pelo maior número de mortes associadas ao uso de drogas, correspondendo 

aproximadamente a 90% dos casos, seguidos pelos transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de tabaco com cerca de 6% (BRASIL, 2009). 

 O consumo de álcool, mesmo que em pequenas quantidades, diminui a coordenação 

motora e os reflexos. Vários estudos indicam que grande parte dos acidentes é provocada por 

motoristas alcoolizados. Mesmo que a pessoa preste muita atenção e tome cuidado, seu 

organismo estará funcionando com os reflexos retardados, ou seja, sua reação para brecar ou 

desviar o carro de um obstáculo será mais lenta (FORMIGONI et al., 2015). 
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 Os profissionais participantes do estudo reconhecem os perigos à saúde decorrentes do 

uso substâncias psicoativas, como o álcool e tabaco. A vulnerabilidade individual, de caráter 

orgânico, produzida por essas substâncias são os mais diversas como os citados abaixo:  

 

O uso do álcool e o cigarro eu vejo como uma coisa muito negativa. [...] o cigarro a gente 

sabe que realmente atinge muito o corpo em si, a parte vascular, aquela coisa toda, câncer, 

as pessoas não tem muita noção disso. (P4) 

Cigarro a gente vê o tempo todo só os malefícios dele: doenças, câncer de pulmão e outras 

coisas, como doenças cardiovasculares. (P20) 

 

 No Brasil, o tabagismo está diretamente relacionado a 25% dos casos de acidente vas-

cular cerebral, 30% dos casos de infarto agudo do miocárdio, 85% das mortes por doença 

pulmonar obstrutiva crônica e pelo menos 90% das mortes por câncer de pulmão (RAMIS et 

al., 2012).  

 Em relação ao consumo de álcool constata-se que, o etanol por ser uma molécula 

muito pequena, atinge facilmente todos os órgãos e tecidos, causando várias doenças em 

quem faz uso abusivo ou em dependentes de bebidas alcoólicas. Por ser metabolizado no 

fígado, este é um dos órgãos mais afetados pelo consumo de álcool, sendo a cirrose hepática 

um dos problemas mais graves (FORMIGONI et al., 2015). 

 Pereira (2014) destaca que, os riscos em curto prazo do uso de uma droga aceita 

socialmente, tal como o álcool e o tabaco, parecem ser mais difíceis de serem percebidos do 

que aqueles em longo prazo, principalmente em relação aos efeitos agudos à saúde no 

organismo. 

 Os participantes comentaram sobre a questão da responsabilidade profissional frente 

ao uso das substâncias psicoativas. Verificou-se a preocupação com o prejuízo na qualidade 

da assistência prestada pelo profissional que utiliza tais substâncias: 

 

O álcool causa, às vezes, dependendo do uso, se for um uso exacerbado, falha de memória, 

trocar uma medicação, poderia causar uma iatrogenia no paciente. (P11) 
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 Em estudo realizado com universitários de enfermagem em Niterói/RJ, Pereira (2014) 

observou uma preocupação por parte de alguns participantes, com a postura disciplinar do 

profissional enfermeiro no seu ambiente de trabalho, assim como as responsabilidades éticas 

no exercício de suas funções. 

 O uso do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa influencia a conduta ético-

profissional, pois além dos prejuízos à saúde, gera mudanças psíquicas e no comportamento 

do profissional, trazendo consequências para o seu ambiente de trabalho, comprometendo o 

cuidado de enfermagem. 

 Essas concepções e atitudes colocam os trabalhadores em situação de vulnerabilidade 

individual e social com forte tendência a interferir no desenvolvimento de suas atividades 

profissionais. É necessário atentar para o profissional usuário de substâncias psicoativas que 

está cuidando do outro quando tem necessidade de cuidar de si (MARTINS, 2006).  

 

4.1.6 Substâncias psicoativas: lícitas e ilícitas 

  

Silveira e Doering-Silveira (2014) afirmam que, sob a ótica da lei, não há diferença 

entre drogas leves e pesadas, mas apenas entre drogas legais e ilegais, ou seja, as lícitas e as 

ilícitas. Para muitas pessoas, droga é somente aquela substância cujo consumo é proibido, ou 

seja, as chamadas drogas ilícitas. No entanto, é importante lembrar que existem as substâncias 

lícitas, aquelas cuja venda e consumo são permitidos por lei. 

Os dados epidemiológicos sobre consumo de substâncias psicoativas no Brasil 

documentam que as substâncias, mais frequentemente, consumidas são as lícitas, destacando-

se o álcool e o tabaco, sendo o álcool a principal droga em termos de consumo e efeitos 

nocivos (BASTOS; REIS, 2014; OLIVEIRA et al., 2013). Tal fato é apontado pelos 

participantes desse estudo: 

 

O álcool e o fumo são drogas muito comuns, que a gente diz que é lícita, mas ao mesmo 

tempo, tem os mesmo efeitos, do que outras (ilícitas). Porque quando a gente fala droga 

pensa que são só as ilícitas. (P11) 
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Eu acho o álcool e essas (substâncias) lícitas tem um efeito maior, um impacto maior que as 

não lícitas. (P10) 

São drogas, mas são legais. (P4) 

 

Os participantes reconhecem os impactos sociais e à saúde causados pelo uso das 

drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, que são toleradas culturalmente e tem seu consumo, 

incentivado pela sociedade. 

 No levantamento nacional sobre drogas referente a universitários brasileiros, foi 

constatado que o álcool foi a substância mais frequentemente consumida pelos universitários 

nos 12 meses que antecederam a entrevista (72%), seguida pelo tabaco que foi consumido por 

28% dos universitários. O consumo de drogas ilícitas foi relatado por 36% dos universitários, 

sendo a maconha a droga ilícita mais consumida pelos entrevistados (14%) (BRASIL, 2010). 

 Estudo realizado com acadêmicos de enfermagem, em Minas Gerais, evidenciou 

predomínio do uso de substâncias psicoativas lícitas, como a bebida alcoólica (89,57%) e o 

tabaco (31,30%). Em relação ao uso de substâncias psicoativas ilícitas, houve prevalência do 

uso de ansiolíticos (19,08%) (BOTTI; LIMA; SIMÕES, 2010). 

 Na fala a seguir o participante concebe o uso do álcool, demonstrando perceber riscos 

apenas no uso das substâncias psicoativas ilícitas. 

 

No caso das ilícitas eu acho mais complicado, eu faço uso de cerveja, eu gosto de sair e 

tomar um chopp. (P11) 

 
Silveira e Doering-Silveira (2014) ressaltam que, o fato de uma substância ser lícita ou 

ilícita não tem uma relação direta com o risco que ela oferece. Temos a tendência a achar que 

substâncias como o álcool, por serem legalizadas, não são tão problemáticas e prejudiciais 

quanto as drogas ilícitas, o que é um engano. Assim, observamos que na nossa cultura somos 

demasiadamente tolerantes com relação às substâncias lícitas como o álcool, tabaco, 

medicamentos, entre outras.  
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4.2- O AMBIENTE DE TRABALHO HOSPITALAR E A VULNERABILIDADE PARA 

O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 

 Esta categoria descreve situações de vulnerabilidade, apontadas pelos profissionais de 

enfermagem, relativas ao uso das substâncias psicoativas. Os participantes revelaram que as 

situações vivenciadas no ambiente hospitalar como o estresse, a sobrecarga, as condições de 

trabalho, o sofrimento, o lidar com a morte, o trabalho noturno, os relacionamentos 

interpessoais e a facilidade de acesso às substâncias psicoativas, contribuem para seu uso 

pelos trabalhadores. 

 

4.2.1 O estresse no ambiente hospitalar 

  

 O estresse em profissionais da saúde é um tema muito discutido e investigado 

contemporaneamente. Estudos revelam que os profissionais dessa área enfrentam cargas 

elevadas de pressão o que desencadeia diversos problemas de saúde para eles devido ao alto 

grau de estresse que enfrentam (OLIVEIRA; CUNHA, 2014). 

 De acordo com Fonseca (2007), as profissões mais vulneráveis são aquelas em que os 

profissionais atuam em ambiente de grande estresse, trabalham por muitas horas seguidas, em 

trabalhos noturnos ou que exijam constante vigilância. 

 O ambiente hospitalar contém uma série de fatores que geram insalubridade e 

sofrimento aos profissionais que nele atuam e a enfermagem é apontada, por diversos estudos, 

como uma profissão, que apresenta alto nível de estresse ocupacional (COSTA; MARTINS, 

2011). 

 Os sujeitos da pesquisa ao serem questionados sobre a influência do ambiente 

hospitalar para o consumo das substâncias psicoativas, afirmaram que este cenário contribui 

positivamente para o uso dessas substâncias. Dentre as diversas situações de vulnerabilidade 

citadas, o estresse no ambiente de trabalho foi destacado por todos, como se pode verificar nas 

em algumas falas a seguir:  
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Contribui com certeza, porque acho que a situação é de estresse. (P2) 

Porque é aqui que a gente fica estressado, é aqui que desencadeiam as coisas, a pessoa não 

dorme, a pessoa fica estressada e desencadeia. (P19) 

Porque é um ambiente estressante, um ambiente hostil. (P15) 

 

  O estresse ocupacional é definido como decorrente da relação entre indivíduo e 

ambiente laboral, em que esse é avaliado como oneroso e até excessivo aos recursos da 

pessoa, sendo percebido como um risco ao seu bem estar (COSTA; MARTINS, 2011).  

 Elias e Navarro (2006) afirmam que, as atividades dos profissionais de saúde são 

fortemente tensiógenas, devido às prolongadas jornadas de trabalho, ao número limitado de 

profissionais e ao desgaste psicoemocional nas tarefas realizadas no ambiente hospitalar. 

 Uma pesquisa realizada em dois hospitais federais de grande porte, localizados na área 

metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, Silva et al. (2015) apontam que 93 profissionais de 

enfermagem (71,5%) relataram estresse em nível médio. 

 O estresse no ambiente hospitalar é gerado pela inserção do trabalhador num contexto 

adverso, uma vez que o trabalho pode ser fonte de prazer, satisfação e realização pessoal. 

Como pode, também, trazer sofrimento, insatisfação e frustração de acordo com a forma que o 

processo de trabalho está sendo desenvolvido. De forma que, o estresse pode trazer riscos 

para o equilíbrio emocional desses trabalhadores, dependendo da forma como o trabalho será 

vivenciado e essas situações enfrentadas.  

 Algumas pesquisas enfatizam que existem variáveis que interferem na forma como o 

indivíduo responde ao estresse ocupacional. Além das diferentes ocupações exercidas, a 

reação ao estresse é influenciada por determinadas características pessoais. A vulnerabilidade 

individual parece ser fator mediador do impacto do estressor na estrutura psicofísica de cada 

um (SADIR; BIGNOTTO; LIPP, 2010). 

 Neste sentido, Castiel (1999) destaca que, cada sujeito apresenta condições de 

vulnerabilidade individual distintas, incluindo condições particulares e singulares de 

enfrentamento que cada um dispõe em relação às variáveis tensiógenas. 
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 Deste modo, entendemos que o sujeito não é vulnerável, mas pode estar vulnerável em 

um dado momento de sua vida, de acordo com as condições individuais, históricas, sociais, 

econômicas e culturais. 

 Os profissionais entrevistados apontam o estresse pela falta de satisfação e realização 

no trabalho executado, por não poderem desempenhar suas tarefas de modo adequado, devido 

à falta de estrutura organizacional do ambiente estudado: 

 

O estresse com relação à ausência de materiais, isso provoca um estresse, provoca uma 

sensação de incapacidade muito grande, uma frustração muito grande em você no 

transcorrer de 24h de serviço, onde você não consegue prestar aquilo o qual você se propõe. 

[...] Então você é empurrado para esse tipo de coisa (o uso das substâncias psicoativas). 

(P13) 

É muito estressante você trabalhar num hospital que não te dá um ambiente de trabalho 

favorável para você desempenhar suas funções [...] isso tudo leva você a usar essas 

substâncias. (P6) 

 

 No ambiente hospitalar, a dinâmica de trabalho e as exigências das tarefas, 

frequentemente, conduzem os profissionais de enfermagem a vivenciar situações estressantes 

decorrentes, dentre outros motivos, da precariedade das condições de trabalho. Comumente, 

esses profissionais têm suas expectativas frustradas de prestar uma assistência segura e de 

qualidade, quando são confrontados com a realidade das condições da saúde pública 

brasileira. 

 Dejours (1992; 2007) afirma que, do confronto entre estrutura psíquica do sujeito e 

contexto do trabalho emergem dois tipos de contradição entre indivíduo e organização: uma, a 

contradição relativa ao encontro entre o registro imaginário, produzido pelo sujeito e produto 

de sua história individual com o registro da realidade, produzido pela situação de trabalho. 

Outra contradição relativa ao encontro entre o registro diacrônico, a história singular do 

sujeito, seu passado, seus projetos e desejos, com o registro sincrônico, constituído pelo 

contexto material, social e histórico no qual se encontram inseridas as relações de trabalho. 

  Há, contudo, um aspeto central nesta dicotomia que é a forma como o trabalho 

prescrito é imaginado/idealizado tende a ser substancialmente diferente da forma como ele é 
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realizado na prática, designado como trabalho real. Pois, segundo Dejours (1992), não há 

neutralidade neste processo. 

 Deste modo, a tarefa nunca é neutra em relação ao meio afetivo do trabalhador, se ele 

não oferecer a possibilidade de prazer e reconhecimento, só produzirá sofrimento e 

progressivamente impelirá o sujeito para a descompensação psíquica.  

 Oliveira e Cunha (2014) apontam para as exigências a que são submetidos os 

profissionais de saúde, fato que pode comprometer a psique, por gerar insatisfação e 

ansiedade, o que traz repercussões na saúde destes. Os profissionais de saúde são indivíduos 

fortemente afetados pelo estresse ocupacional, visto que se expõem a grandes cargas de 

pressão no ambiente de trabalho. Como relatados pelos profissionais entrevistados: 

 

Parada cardíaca não tem hora para acontecer. Então, se tiver, eu vou ter que pensar rápido, 

eu vou ter que agir rápido. Então, isso é uma situação que bota a gente no estresse, bota a 

gente obrigada estar ligado, atento e raciocinando bem. (P1) 

 

O nosso trabalho é de uma ordem estressante incrível. Num trabalho burocrático talvez seja 

um pouco menos, se você errar qualquer coisa você pode refazer, você pode deletar... agora 

aqui não, se a gente errar pode ser letal, não só para a vida daquela pessoa que está no leito, 

mas você vai acabar destruindo a sua também, profissionalmente, emocionalmente, acho que 

nunca mais é a mesma coisa depois que você comete um erro dessa natureza [...]Enfim, o 

ambiente hospitalar é estressante. (P8) 

O estresse da cobrança mesmo, porque você não pode errar uma medicação que você vai 

matar o paciente. (P17) 

O grau de exigência, o nível de concentração nosso é muito. [...] O paciente começa a piorar, 

ele chama a enfermagem, somos nós que estamos na cabeceira do leito do paciente nas 24h. 

Então, o nome que a gente houve é: enfermeiro, o tempo inteiro. (P5) 

 

 O trabalho no CTI tem um nível de exigência compatível com a complexidade dos 

cuidados desenvolvidos, assim como a demanda de especialização constante para acompanhar 

o progresso dos recursos tecnológicos encontrados nessas unidades. 
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 Santos et al. (2010) apontam que, o CTI, embora seja o local ideal para atendimento 

aos pacientes graves agudos recuperáveis, parece ser um dos ambientes mais agressivos, 

tensos e traumatizantes do hospital. Esses fatores agressivos não atingem somente os 

pacientes, mas toda a equipe multiprofissional, principalmente a enfermagem que convive 

diariamente com cenas de pronto atendimento, pacientes graves, isolamento e situações de 

morte. 

 Decezaro et al. (2014) afirmam que, a presença do estresse tem sido verificada entre 

profissionais de enfermagem no CTI por ser grande sua proximidade com os pacientes em 

sofrimento e com risco de morte. Nas falas abaixo, os participantes relatam o estresse de lidar 

com a ambiguidade da vida e da morte no seu contexto de trabalho. 

 

O estresse de lidar com vidas, porque isso estressa qualquer pessoa, principalmente, no 

hospital que você vê morte. (P1) 

Você está o dia inteiro lidando com pessoas que não tem muita perspectiva de melhora. (P6) 

Carga horária pesada, estresse de pós-morte que muita gente não sabe lidar, e a instituição 

também não dá um apoio, não fica atenta a isso, o funcionário fica meio que solto. (P17)  

Convivi muito tempo com o cliente, aí eu tenho estresse de uma semana, duas semanas, fico 

estressada sim, com a perda deles. (P12) 

 

 Associado à complexidade do cuidado prestado nas unidades intensivas, há, ainda, o 

risco iminente de morte dos pacientes. Os profissionais de enfermagem vivenciam situações 

de morte e luto cotidianamente, tornando-os mais suscetíveis às repercussões emocionais e ao 

estresse. 

 O ambiente do CTI é caracterizado por trabalho que envolve forte carga emocional, na 

qual a vida e a morte se misturam, compondo cenário desgastante e, muitas vezes, frustrante, 

podendo ocasionar várias consequências e comprometer a saúde dos profissionais de saúde 

(SANTOS et al., 2010). 

 Como ressaltam Costa e Martins (2011), a constante exposição à angústia e ao 

sofrimento do paciente e o impacto dessa sobre sua condição psicológica, também, pode ser 

considerada um fator estressor para os profissionais de enfermagem.  



105 

 

 

 Dejours e Abdoucheli (2014, p.125), comentando as tensões ligadas ao trabalho, 

descrevem que elas “têm por alvo principal os corpos dos trabalhadores, onde podem 

ocasionar desgaste, envelhecimento e doenças psicossomáticas”. 

 Nesse sentido, o desgaste emocional das pessoas em suas relações no ambiente de 

trabalho, constitui fator muito significativo na determinação de transtornos relacionados ao 

estresse, como é o caso da depressão, ansiedade, pânico, fobias, doenças psicossomáticas, 

dentre outras (SANTOS et al., 2010). O estresse também tem sido destacado como fator 

preponderante na iniciação e manutenção do uso das substâncias psicoativas. 

 Scholze e Martins (2016) acreditam que os profissionais de enfermagem estão mais 

vulneráveis ao uso das substâncias psicoativas, pois historicamente estas são relacionadas 

como formas de aliviar a tensão e diminuir o estresse. 

 Entre as substâncias psicoativas utilizadas pelos profissionais de saúde, os ansiolíticos 

foram muito citados na obtenção do relaxamento. Abaixo podemos verificar alguns 

depoimentos que citam essas substâncias: 

 

O básico que é mais utilizado são substâncias miorelaxantes, utilizam muito depressores do 

sistema nervoso, mais os dois que eu vejo. (P7) 

Geralmente essas medicações que dão uma relaxada, esses psicotrópicos que dão uma 

relaxada mesmo no organismo. (P9) 

Álcool, rivotril, diazepam, antidepressivo, isso aí quase... não vou falar 100%, mas 80% pra 

frente da maioria dos profissionais usam. (P11) 

 

 Percebe-se que as drogas psicoativas mais utilizadas são as que combatem a 

ansiedade, o estresse e a depressão. Isso pode ser facilmente entendido, se for levado em 

consideração o ambiente e cotidiano ocupacional desses trabalhadores (DIAS et al., 2011).  

 Pesquisa realizada pela ANVISA (2013) traz série de dados relativos ao comércio de 

medicamentos controlados no Brasil, demonstrando que os ansiolíticos foram as substâncias 

controladas mais consumidas pela população brasileira. Segundo a ANVISA, em 2010, foram 

vendidas cerca de 10 milhões de caixas do Clonazepam, considerado o medicamento 

controlado mais consumido no Brasil. 
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 Alarcon (2012, p. 116) considera que esta substância é utilizada pelo seu efeito 

ansiolítico, indutor do sono e no relaxamento da musculatura. Com o uso obtém-se um “efeito 

preventivo sobre a ansiedade cotidiana e a efetiva existência de um sofrimento cotidiano 

crônico e insuportável”. 

 Alguns participantes apontaram o estresse vivenciado no ambiente de trabalho como 

fator para o uso dessas substâncias. Como podemos observar nos depoimentos abaixo: 

 

Já ouvi muito os colegas falar assim, não sei se eles fazem, hoje quando acabar o plantão 

vamos nos reunir ali no barzinho para aliviar o estresse. (P4) 

Às vezes até quando pego um plantão muito estressado a gente brinca assim: hoje é dia de 

sair daqui e tomar um chopp. (P11) 

Em relação a nossa profissão eu acho que no final a gente acaba necessitando, em 

determinado ponto da nossa vida de estresse, você faz o uso por necessidade. Mas eu vejo 

que o pessoal batalha bastante pra não usar. (P12) 

Eu acho que o principal motivo para as pessoas recorrerem a essas substâncias, eu acho que 

é a rotina de trabalho, é você tentar buscar um pouco de relaxamento, deixar um pouco o 

estresse de lado... (P6) 

 

 Oliveira et al. (2014) investigaram o uso de ansiolíticos e sua associação com o 

trabalho de enfermagem, em hospital no Rio de Janeiro. Entre os fatores laborais que 

contribuíram para o uso, o estresse ocupacional foi apontado por 24,5 % dos trabalhadores. 

 O estresse ocupacional é decorrente da relação entre trabalhador e meio profissional, 

na qual existe uma demanda do trabalho que ultrapassa as habilidades do indivíduo de superá-

las e isto o leva a experimentar reações negativas que podem ser físicas e/ou psicológicas 

(COSTA; MARTINS, 2011). 

 Para Dejours (1992), a organização do trabalho exerce sobre o sujeito uma ação que 

incide diretamente no aparelho psíquico. A fim de se protegerem dos impactos nocivos desta 

ação, os trabalhadores criam uma série de mecanismos de defesa, os quais favorecem a 

adequação entre organização do trabalho e estrutura mental do trabalhador. 
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 A mediação do sofrimento gerado no trabalho ocorre através de estratégias de defesa 

formuladas e adotadas individual e coletivamente. As estratégias defensivas têm um duplo 

papel: favorecem o equilíbrio psíquico e a adaptação a situações adversas, ao mesmo tempo 

em que, ao sustentarem uma falsa estabilidade psíquica, podem mascarar o sofrimento e se 

tornar patológicas (CARRASQUEIRA; BARBARINI, 2010). 

 O uso de estratégias de defesa não modifica a realidade do trabalho, de modo que a 

situação adversa permanece inalterada e pode se intensificar, causando a falha da defesa e 

potencializando a vulnerabilidade do trabalhador frente ao adoecimento. 

 É importante destacar que, a utilização das substâncias psicoativas como mecanismo 

de defesa, também revela o seu lado contraproducente. Pois, Dejours (2007) aponta que, as 

estratégias defensivas podem funcionar como uma armadilha que insensibiliza os 

trabalhadores contra aquilo que os faz sofrer. Servindo, deste modo, para tolerar o intolerável, 

não apenas para consigo, mas também para com o sofrimento dos outros. 

 O uso das substâncias psicoativas para alívio do estresse, insatisfações, conflitos, 

medos, inseguranças e outros, pode parecer, num primeiro momento, a solução para os 

problemas enfrentados no cotidiano. Porém, pode se constituir em uma banalização do seu 

uso, onde a dependência destas substâncias pode ser um caminho sem volta, comprometendo 

o equilíbrio da saúde desses trabalhadores. 

 Eberle e Bruning (2013) ressaltam que, apesar das condições vividas na organização 

do trabalho sejam semelhantes para vários trabalhadores e as pressões advindas do trabalho os 

atinjam de maneira também semelhante, cada indivíduo irá reagir de maneira singular, 

conforme a constituição de sua personalidade.  

 Neste sentido, os impactos dessas situações no equilíbrio psíquico não ficarão restritos 

ao ambiente de trabalho, serão também parte constituinte de sua condição global de 

existência, como constatado a partir das seguintes falas: 

 

Hoje em dia o mundo está todo muito estressado, independente da profissão que você tem. 

Claro que a enfermagem é uma profissão que você está sujeito a estar fazendo uso mesmo de 

medicamentos, mas o mundo hoje está estressado, todo mundo hoje correndo muito. (P18) 



108 

 

 

Contribui, por causa do estresse. As pessoas que estão aqui são submetidas ao estresse dos 

pacientes, da chefia que cobra, estresse de fora, estresse da própria sociedade que você tem 

que cumprir algumas coisas quando você está cansado. (P17) 

 

 Dejours (2004b) afirma que, a centralidade do trabalho na vida do sujeito, postula uma 

continuidade entre o funcionamento psíquico no trabalho e fora dele. A relação subjetiva com 

o trabalho leva seus tentáculos para além do espaço laboral, colonizando profundamente o 

espaço fora do trabalho. A separação clássica entre dentro do trabalho e fora do trabalho não 

tem sentido na psicodinâmica do trabalho, como evidenciado nas falas abaixo: 

 

 Acredito que seja pelo estresse mesmo, não só profissional, mas o dia a dia. Porque 

tem uma vida lá fora, então, tem filhos, tem casa, tem carro que para, então, pelo estresse 

geral, do cotidiano. (P20) 

Às vezes você leva esse estresse para dentro da sua casa, aí você acaba descontando 

na sua família, desconta no seu esposo, desconta no seu filho, desconta na sua mãe. (P6) 

 

 Dentro desta concepção considera-se que, o funcionamento psíquico não é divisível. O 

homem que está engajado em estratégias defensivas para lutar contra o sofrimento no trabalho 

não abandona seu funcionamento psíquico no vestiário. Ao contrário, leva suas contrariedades 

mentais consigo (DEJOURS, 2004b). 

 O trabalhador não chega a seu local de trabalho como uma máquina nova. Ele possui 

uma história pessoal que se concretiza por certa qualidade de suas aspirações, de seus desejos, 

de suas motivações, de suas necessidades psicológicas, que integram sua história passada. 

Isso confere a cada indivíduo características únicas e pessoais (DEJOURS, 2014, p. 24) 

 Nesta perspectiva, Dejours (2014) reafirma que o corpo do trabalhador não é um 

motor humano, na medida em que este é permanentemente objeto de excitações exógenas e 

endógenas. 

 Teixeira (2009) reforça que, o corpo cuidado é biológico e pulsional, vinculado ao 

cultural pela linguagem, um corpo estável com maleabilidade adaptativa diante das variações 

do meio em que está inserido. De modo que, o processo saúde-doença ocorre no meio social. 
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 Portanto, as relações tecidas nesta malha social interferem positiva ou negativamente 

na saúde dos trabalhadores. Os participantes deste estudo associaram as relações sociais, 

oriundas do processo de trabalho, como fator de estresse no ambiente hospitalar. Nas falas 

abaixo, relatam como essas relações afetam negativamente sua saúde: 

 

E o ambiente de relacionamento interpessoal também é um fator, a falta de respeito com 

outros profissionais, de um profissional com o outro... (P16) 

[...] interação médico e equipe de enfermagem. Então, se não houver uma boa interação, isso 

gera muito estresse. (P5) 

Estresse de um profissional com outro, nós somos aqui uma equipe multidisciplinar, a gente 

tem os médicos, os enfermeiros, às vezes (o profissional) se estressa com alguém e toma 

alguma coisa (substância psicoativa) porque está com o nervo a flor da pele. (P4) 

 

 Dejours ressalta que o trabalho não é apenas uma atividade solipsista. É também uma 

atividade dirigida ao outro: trabalhamos sempre para alguém, para um chefe, para nossos 

subordinados, para nossos colegas (CARDOSO, 2001). 

 Martins e Robazzi (2009) referem que o trabalho na enfermagem exige coletividade, 

cooperatividade, compromisso, responsabilidade, dentre outros. Em particular, nas unidades 

de terapia intensiva, onde as atividades são tão intensas que é fundamental uma equipe unida, 

harmoniosa e comprometida com a assistência de qualidade, sendo preciso buscar 

comunicação construtiva, a amizade e o respeito mútuo. 

 As diferentes situações de trabalho associadas aos conflitos e aos sentimentos de 

insatisfação e desmotivação dos trabalhadores comprometem não só o desempenho produtivo, 

mas também o equilíbrio físico e mental desses trabalhadores (OLIVEIRA et al., 2014). 

 Na identificação dos fatores de risco envolvidos no consumo de ansiolíticos por 

trabalhadores de enfermagem, Oliveira et al. (2014) relatam que, o relacionamento 

interpessoal conflituoso com chefias (10,2%) e com os colegas de trabalho (2,4%), foi 

apontado pelos participantes como fator de risco psicossocial que contribuiu para o uso, entre 

os trabalhadores que revelaram o consumo.  



110 

 

 

 O trabalho, enquanto mediador social, é uma das formas que os indivíduos encontram 

de se relacionar com o meio externo, sendo de grande importância para análise do ser humano 

e sua relação com o mundo material e psíquico, e por meio do qual busca-se atingir o 

equilíbrio entre o prazer e o sofrimento.   

 Dejours afirma que, trabalhar nunca é apenas produzir, é também viver junto. Assim, o 

trabalho é oportunidade insubstituível de aprender o respeito pelo outro, a confiança, a 

convivência, a solidariedade, e de aprender a trazer uma contribuição para a construção de 

regras de trabalho, que não se limitam absolutamente às regras técnicas, mas são ao mesmo 

tempo às regras sociais (CARDOSO, 2001). Desta forma, o trabalho pode ser uma situação 

propícia ao exercício da democracia. 

 Portanto, as dificuldades nas relações interpessoais devem ser compartilhadas e 

discutidas para que se possa estabelecer uma melhor integração da equipe multiprofissional e, 

por conseguinte, reverter em benefícios para a própria equipe, paciente, família e instituição. 

 

4.2.2 Sobrecarga e condições de trabalho  

 

 Costa e Martins (2011) destacam alguns dos componentes ameaçadores à saúde dos 

profissionais de enfermagem como a desproporcionalidade entre o número reduzido de 

profissionais e o excesso de atividade a ser executada, a dificuldade de delimitação dos papéis 

entre aqueles que formam a equipe (enfermeiros e técnicos de enfermagem) e as questões 

relacionadas ao achatamento salarial, que impõem aos profissionais a necessidade de ter mais 

de um vínculo de trabalho, resultando em carga horária longa e desgastante. 

Neste estudo, a sobrecarga e condições de trabalho foram identificadas pelos 

participantes como situações de vulnerabilidade. 

 

O que mais estressa é a sobrecarga de trabalho, é a quantidade de coisas que você tem que 

fazer e que deveria ser maior o quantitativo de pessoal. Por exemplo, aqui nós temos dez 

leitos, deveria ter minimamente dois enfermeiros, eu sou sozinha de noite, a gente de noite é 

sozinha, então não tem com quem dividir a minha responsabilidade de enfermeira. (P16) 
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 Quando a escala não está muito adequada, eu acho que fica sobrecarregado. Então, redução 

de funcionário gera uma carga superior de trabalho. (P5) 

E a gente trabalha com muito déficit de pessoal, déficit de material e ao mesmo tempo você 

está de frente para o paciente, a vida dele tá ali e você não sabe o que fazer e aquilo te 

consome muito. (P11) 

 

 Na maioria das vezes, esse ritmo intenso da enfermagem se deve ao acúmulo de 

funções, em virtude da inadequação dos recursos humanos e materiais, que exige do 

trabalhador uma energia muito maior para desenvolver as suas atividades, gerando uma 

sobrecarga com repercussões físicas e psíquicas em seu corpo (MAURO et al., 2010). 

 Vituri (2011) afirma que a questão do dimensionamento de recursos humanos em 

enfermagem tem permeado as inúmeras esferas da complexidade do atendimento, dentre elas 

a qualidade do cuidado, satisfação do cliente, carga de trabalho, horas de assistência de 

enfermagem, assim como contenção de custos, situação que se faz concreta em grande parte 

das instituições de saúde do Brasil. 

 Os recursos humanos devem estar em número suficiente para desenvolver suas 

atividades. A redução do quadro de profissionais de enfermagem repercute diretamente na 

qualidade da assistência prestada, gerando uma sobrecarga de trabalho. 

 Infelizmente, a ANVISA publicou em 2012, a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 26 (ANVISA, 2012) que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de 

Unidades de Terapia Intensiva, aumentando o número de pacientes por enfermeiro. A 

legislação atual aponta, como mínima, a relação de um enfermeiro assistencial para cada dez 

pacientes por turno de trabalho. Na legislação anterior a relação era de um enfermeiro para 

cada oito pacientes.  

 Tal medida foi um retrocesso para a categoria e impôs uma nova organização do 

trabalho, aumentando o desgaste físico e/ou emocional, gerado pela sobrecarga de trabalho 

atribuída aos profissionais de enfermagem que atuam em terapia intensiva. 

 Como consequência do número insuficiente de profissionais de enfermagem, surge 

outro elemento, que contribui para a sobrecarga, que é o acúmulo de funções que esses 

profissionais desenvolvem ao longo da sua jornada de trabalho. Essa questão aparece em dois 

momentos nos depoimentos dos participantes da pesquisa. No primeiro, quando os 
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trabalhadores se referem à execução de funções que deveriam ser desempenhadas por outros 

profissionais, ou seja, funções, que na visão dos participantes, não são restritas a eles: 

 
Então, tem problemas que fogem a sua capacidade, que são de outros profissionais, que às 

vezes é delegado ao profissional de enfermagem, é psicologia, é nutrição, é farmácia, é 

laboratório, todos os profissionais, até médico. Eles acham que, tudo é a enfermagem que 

tem que resolver. (P15) 

 

 E no segundo momento, quando referem à multiplicidade de atividades desenvolvidas 

ao longo de um turno de trabalho, devido ao número exíguo de profissionais, como 

mencionado pelos participantes a seguir: 

 

Há sobrecarga... aqui no fim só tem uma pra checar tudo, pra fazer a prescrição, a evolução, 

para olhar o doente, pra tirar a medicação, pra ajudar, pra olhar a ferida... é humanamente 

impossível. Aí você elege prioridades, faz e tenta sair daqui com a consciência tranquila, 

porque você fez o que você podia fazer no seu melhor. Saudável, saudável o profissional não 

fica não, mentalmente não fica saudável. (P16) 

Você tem que se virar em mil para tentar resolver todos os problemas. Eu acho que isso tudo 

contribui (para o uso das substâncias). (P2) 

 

 Quando esses profissionais acumulam outras funções, consequentemente, deixam de 

cumprir com aquelas que lhes são específicas, face à limitação do tempo. Ou ainda, quando 

pela limitação de recursos humanos são obrigados a desenvolverem múltiplas tarefas que lhes 

são atribuídas. Esses trabalhadores acabam por saírem exaustos de seu turno de trabalho e, ao 

mesmo tempo, com a sensação de não terem cumprido satisfatoriamente sua função. 

 Oferecer aos pacientes internados em unidades de terapia intensiva, uma assistência de 

alta qualidade, com segurança e direcionada às reais necessidades, deve ser a meta de todos os 

processos assistenciais e administrativos que os profissionais envolvidos no cuidado à saúde 

almejam (SIQUEIRA et al., 2015). 

 O trabalho no CTI requer uma assistência especializada, exigindo controle e 

assistência multiprofissional constante, o que aumenta os custos e a demanda de trabalho 

nessas unidades específicas de cuidado. 
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 Desta forma, a insuficiência de profissionais de enfermagem leva a uma carga de 

trabalho maior, originando implicações relacionadas à assistência ao paciente e, também, a 

ocorrência de acidentes de trabalho e problemas de saúde entre os trabalhadores de 

enfermagem (CARGNIN et al., 2016). 

 Em virtude desse ritmo de trabalho intenso, os participantes revelaram que se sentem 

expostos, inclusive quando comparados a outros profissionais, em situações aliadas à 

sobrecarga de trabalho: 

 

A assistência da enfermagem ela é 24h mesmo, rodízio, o técnico e o enfermeiro ficam 24h, 

tem a continuação mesmo. Acredito que ficamos mais expostos. (P4) 

Eu acho que tudo é maior na enfermagem, porque a gente que está na linha de frente pra 

tudo e a gente que vivencia mais as situações [...] quem fica até ás 19h sou eu e os outros 

profissionais... então eu acho que a gente está mais exposto por isso. (P2) 

Porque aqui é um setor que tem emergência o tempo todo. [...] Então, a pressão na área da 

saúde é mil vezes maior do que outras áreas. (P1) 

 

 Nas instituições de saúde, principalmente as hospitalares, o serviço de enfermagem 

possui um papel fundamental no processo assistencial e constitui-se em uma parcela 

significativa de seu quadro de pessoal.  

 A Enfermagem exerce uma importante função no processo de trabalho em saúde, 

representando 64,7% dos profissionais da área no Brasil. Entre os diversos cenários de 

atuação da equipe de enfermagem, existe uma grande concentração desses profissionais nos 

serviços hospitalares, caracterizado pela necessidade de realizar cuidados contínuos nas 24 

horas de internação (SCHOLZE; MARTINS, 2016).  

 Por serem prestadores de assistência ininterrupta, os trabalhadores de enfermagem são 

os que mais permanecem em contato com os pacientes. Portanto, são os profissionais mais 

vulneráveis às situações de sobrecarga de trabalho. Este fato torna-se mais evidente no CTI, 

uma vez que os cuidados são complexos e exigem controle e monitoramento contínuo. 

 Além disso, a sobrecarga ocorre quando a centralidade do trabalho “leva o trabalhador 

a não se dar o direito de recusar qualquer oportunidade, aceitando mais demandas do que têm 
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capacidade física, psicológica e social de aguentar” (CARRASQUEIRA; BARBARINI, 2010, 

p.15). 

 O trabalho em dupla ou até tripla jornada foi apontado pelos participantes do estudo 

como uma situação de vulnerabilidade para o consumo das substâncias psicoativas, por 

considerarem que a sobrecarga de trabalho contribui significativamente para o desgaste físico 

e psíquico: 

 

Têm pessoas que fazem além de 24h e isso aí o corpo, às vezes, não está pedindo realmente 

mais, e a pessoa às vezes toma alguma coisa, para ficar acordado, para ficar mais ativa. (P4) 

Tem outro emprego, dois, três e às vezes sai de um vai pra outro. No outro, chega lá está 

cansado, não consegue ficar acordado ou então precisa descansar e não consegue descansar, 

E aí recorre à droga para descansar nem que seja aquele momentinho para daqui a pouco 

aguentar e continuar trabalhando de novo. (P11) 

A sobrecarga de trabalho... trabalha aqui, trabalha em outro e às vezes não tem um tempo 

para descansar e, às vezes, ele vai e cai pra dentro na medicação. (P9) 

 

A necessidade de funcionamento diuturno, que implica na existência de regime de 

turnos e plantões, permite a ocorrência de duplos empregos e longas jornadas de trabalho, 

comuns entre os trabalhadores da saúde, especialmente quando os salários são insuficientes 

para a manutenção de uma vida digna. Tal prática potencializa a ação de outros fatores que, 

por si só, danificam as integridades física e psíquica dos trabalhadores (ELIAS; NAVARRO, 

2006). 

 A caracterização dos participantes, do estudo em questão, apontou que 65% (n=13) 

dos trabalhadores referiram possuir mais de um emprego. Trata-se de um taxa um pouco 

elevada, quando comparada a outros estudos. 

 Rodrigues et al. (2014) em estudo realizado com trabalhadores de enfermagem, em um 

hospital da Bahia, relatam que 59,7% dos trabalhadores de enfermagem estudados 

apresentavam mais de uma inserção de trabalho, o que contribui para a sobrecarga de trabalho 

entre esses indivíduos.  
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 Já Silva et al. (2015) encontraram, em estudo realizado no Rio de Janeiro, um valor 

menor, correspondendo a 39,2% de trabalhadores de enfermagem com mais de um vínculo 

empregatício. Mauro et al. (2010) destacam em sua pesquisa que, quase a metade, cerca de 

47% dos trabalhadores de enfermagem, apresentam mais de um vínculo empregatício, o que 

justifica o sofrimento decorrente do aumento da sobrecarga de trabalho do profissional.  

 O efeito da dupla jornada na saúde destes profissionais é marcante, em especial entre 

as mulheres, que tendem a agregar a realização do trabalho doméstico e o cuidado com os 

filhos. Essa duplicidade de papéis repercute no seu cotidiano, podendo levar à diminuição do 

rendimento no trabalho e do tempo dispensado ao autocuidado e lazer. Além disso, por conta 

dessa sobrecarga estes profissionais têm maior tendência ao adoecimento e absenteísmo 

(MACHADO et al., 2014). 

 A carga horária média de trabalho semanal, encontrada no estudo em tela, foi de 

51,4h, com o valor mínimo de 30h e o máximo de 84h. Já a carga horária correspondente ao 

trabalho doméstico foi de 20h semanais. Esses valores são superiores aos encontrados em 

outros estudos. Destaca-se, ainda, a baixa carga horária dedicada ao lazer de 7,8h por semana.  

 Quando questionados em relação à carga horária, em unidade hospitalar na Bahia, 

observa-se que a maioria dos trabalhadores realiza 30 horas semanais, que se somadas a 

outras unidades (quando existe outro vínculo), podem chegar a 60 horas e até 70 horas 

semanais, refletindo na sobrecarga de trabalho (MAURO et al. 2010). 

 O acúmulo de vínculos empregatícios quando somados as tarefas do cotidiano desses 

trabalhadores, comprometem muito o tempo dedicado ao lazer. De modo que esses 

trabalhadores não conseguem aliviar as tensões advindas do seu ambiente de trabalho.  

 Machado et al. (2014) evidenciaram que, em relação aos hábitos de vida, 87,5% dos 

profissionais de enfermagem relataram realizar atividade de lazer, pelo menos uma vez por 

semana. Entende-se que o lazer tem papel fundamental enquanto meio alternativo para o 

relaxamento e alívio dos problemas advindos do contexto laboral e cotidiano dos indivíduos. 

 Na presente pesquisa mais da metade dos participantes 55% (n=11) afirmam que 

conseguem aliviar o estresse decorrente do trabalho com a presença da família, amigos, 

religião, prática de atividades físicas, leitura, assistir televisão, ir ao cinema e teatro, e ouvir 

música. Porém, 75% (n=15) sinalizam que, mesmo assim, levam o estresse do trabalho para 

casa. 
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 Portanto, observa-se que as atividades relatadas pelos participantes para alívio das 

tensões laborais, na maioria das vezes, não tem sido eficientes para redução do estresse 

promovido pelo ambiente de trabalho hospitalar. 

 Dejours (1992), sublinha que são poucos os trabalhadores que podem organizar o lazer 

de acordo com seus desejos e suas necessidades. Todavia, alguns conseguem desfrutá-lo e 

contrabalançar os efeitos nocivos do trabalho. Porém, ressalta que o homem é uno, não é 

divisível. Por isso muitas vezes o trabalhador é condicionado ao comportamento produtivo, 

mesmo fora do seu ambiente laboral. 

 Nesta perspectiva, além da sobrecarga atribuída ao ambiente de trabalho, os 

participantes do estudo referem o acúmulo de tarefas no seu cotidiano que contribuem para 

aumentar a percepção dessa sobrecarga. Consequentemente, há aumento do cansaço físico e 

psíquico desses sujeitos, trazendo repercussões no seu estado de saúde: 

 

O problema é que a enfermagem tem a mania de trabalhar em um, dois e três. Quem trabalha 

em um, dois e três, realmente, não tem como viver sem uma droga psicoativa, porque não 

consegue mais dormir, não consegue mais ter paciência com o filho, não consegue mais ter 

paciência para poder lidar com a casa e os problemas que todo brasileiro tem. (P7) 

[...] por eles acumularem tarefas fora de um determinado trabalho, um outro emprego, 

faculdade, ele vai sobrecarregando e chega um momento que ele precisa de um escape. (P8) 

 

O participante ao afirmar que a categoria de Enfermagem tem “a mania de trabalhar” 

expõe a vulnerabilidade social a que estes trabalhadores estão submetidos. Pois, a alta carga 

horária de trabalho encontrada neste estudo (relacionada a duplos vínculos empregatícios) 

reafirma a vulnerabilidade socioeconômica deste grupo profissional, que busca uma 

complementação de renda para o atendimento de suas necessidades.  

Corroborando, Secco et al. (2010) afirmam que, essa situação de vulnerabilidade 

advém das dificuldades socioeconômicas enfrentadas pelos mesmos, uma vez que possuem 

remuneração insatisfatória. Tal fato obriga-os a adequarem horários, plantões, jornadas 

extenuantes, conciliadas com as responsabilidades domésticas e estudos. 

 O trabalho em turnos favorece a conciliação entre a atividade profissional e a 

doméstica e/ou outro trabalho remunerado, fato comum entre os profissionais da saúde, 
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especialmente quando os baixos salários pressionam a isso, fatores por si só agravantes no 

processo de adoecimento (ELIAS; NAVARRO, 2006). 

 Neste sentido, um dos participantes refere depressão desenvolvida, principalmente, 

pelo seu contexto de sobrecarga de trabalho:  

 

Meu caso (de depressão) foi, vamos colocar assim, foi 80% trabalho. [...] Querendo ou não a 

enfermagem, por mais problemas que tenha, eu não estou falando que é perfeita, a 

sobrecarga de trabalho nossa é maior. E a gente assume uma demanda grande de 

responsabilidades e a gente, que às vezes, acaba dando jeitinho em tudo. (P11) 

 

 Especificamente na área da enfermagem, o desgaste emocional, em consequência das 

tarefas é notório desencadeando sobrecarga emocional, com sentimentos de angústia, estresse 

emocional, síndromes depressivas, entre outros agravos, muitas vezes associados a distúrbios 

físicos (SECCO et al., 2010) 

 Em pesquisa realizada com profissionais de enfermagem do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, as queixas, em geral, se relacionam a 

quadros de depressão e nervosismo. Boa parte dos entrevistados relatou associação entre o 

alto nível de estresse imposto pelo trabalho e agravos no estado de saúde. Tais agravos eram 

aumentados quando, aos problemas profissionais, somam-se problemas de ordem pessoal 

(ELIAS; NAVARRO, 2006). 

 Percebe-se que, a sobrecarga de trabalho, o pouco tempo destinado ao descanso e ao 

lazer são situações que comprometem a saúde física e mental dos trabalhadores de 

enfermagem, podendo acarretar problemas nas dimensões sociais e individuais, 

comprometendo tanto suas atividades cotidianas quanto o desempenho de suas atividades 

profissionais. 

 Outra questão apontada pelos profissionais como situação de vulnerabilidade, para o 

consumo das substâncias psicoativas, foram as condições de trabalho enfrentadas pelos 

profissionais de saúde no contexto hospitalar: 
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O estresse pelas condições de trabalho, a falta de recursos que a gente enfrenta. [...] No CTI, 

além de ter paciente grave o tempo inteiro, a gente convive sempre com a problemática da 

saúde pública, a problemática de você ver o paciente com um problema e você não poder 

ajudar porque o hospital não tem suporte. (P2) 

A gente quer ajudar o paciente e não tem um medicamento, as condições de trabalho te levam 

muito a isso (ao uso das substâncias psicoativas). (P3) 

O que influencia muito mais são as condições de trabalho, a ausência do material, a ausência 

do maquinário ideal, a ausência de profissionais para você dividir o estresse do trabalho. 

(P13) 

 

 A precariedade dos serviços públicos, assim como as desigualdades sociais, 

econômicas e políticas que se consolidam sobre as condições de vida dos indivíduos, os 

tornam desprivilegiados e vulneráveis em vários aspectos (SENA et al., 2016). 

O desgaste físico e psíquico dos trabalhadores de enfermagem, ocasionado pelas 

condições precárias e ambiente inadequado de trabalho, pode vulnerabilizá-los para o 

envolvimento com substâncias psicoativas.  

 Martins e Zeitoune (2007) afirmam que as condições de trabalho surgem como um dos 

motivos para o uso dessas substâncias, pois, frequentemente, os trabalhadores se veem na 

necessidade de atuar com recursos materiais em condições inadequadas de funcionamento, de 

qualidade questionável, insuficientes, expondo a biossegurança dos trabalhadores e dos 

pacientes.  

 Atualmente, as instituições de saúde vêm passando por diversas dificuldades e, dentre 

elas, as condições de trabalho vem chamando a atenção. Os profissionais têm que desenvolver 

suas atividades com qualidade, sem que a instituição lhe dê condições para tal, e onde as 

complexidades do cuidar aumentam a cada dia e o profissional se sente cada vez mais exigido 

na sua competência (MARTINS, 2006). 

 As condições de trabalho nas instituições públicas vêm se evidenciando como 

desfavoráveis à saúde dos profissionais de saúde. A crise no sistema de saúde brasileiro, 

principalmente nas organizações hospitalares públicas, não é novidade, e está associada à 

conjuntura econômica do país e ao descaso dos gestores públicos em relação à administração 

da saúde (MAURO et al., 2010). 
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 Dependendo das condições de trabalho os profissionais da saúde podem ter 

insatisfação e situações de estresse, conforme observa-se nas falas seguintes:  

 
Então, às vezes a cobrança vem, mas em que circunstâncias essa cobrança vem, se eles não 

dão condições para que a gente trabalhe dignamente? É estressante demais, isso tudo leva a 

gente ao estresse. (P6). 

No hospital público o estresse maior é em relação à falta de material e de pessoal. Nós 

estamos há um ano sem ar condicionado central... (P11) 

Principalmente no SUS, que não te dá mínimas condições... não tem uma luva para 

manipular o paciente, você não tem uma dipirona. Eu acho isso o cúmulo da falta de respeito 

e de gerenciamento, isso é o mínimo que tem que ter em qualquer lugar e às vezes não tem, 

por uma questão de gerenciamento. (P15) 

 

 Mauro et al. (2010) destacam que, o trabalho se materializa através do processo que 

engloba as condições objetivas, como os instrumentos e materiais utilizados e as condições 

subjetivas, que compreendem as aspirações, desejos e possibilidades exercitadas pelo 

trabalhador de acordo com o significado e o sentido que o trabalho adquire em sua vida. 

 Quando as condições objetivas para a execução do trabalho não estão plenamente 

disponíveis, os processos subjetivos desses trabalhadores são comprometidos. Pois, face a 

uma contradição existente entre uma visão idealizada da profissão e as condições de trabalho 

enfrentadas por estes profissionais, os mesmos não conseguem alcançar o prazer, a realização 

e a satisfação no desenvolvimento das suas tarefas de trabalho. 

 Corroborando Dejours, Abdouchelli e Jayet (2014), consideram que as vivências de 

prazer ou de sofrimento dependem da mediação entre a subjetividade do trabalhador e as 

condições ambientais, socioculturais, econômicas e políticas, nas quais o trabalho está 

inserido. 

 Martins (2006) considera as condições de precariedade do trabalho no setor de saúde, 

como fator para o adoecimento do trabalhador de enfermagem. Tais condições podem, ainda, 

ser geradoras de estratégias defensivas, podendo estimular os profissionais ao uso das 

substâncias psicoativas. 
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 Segundo Dejours (1992), o sofrimento surge das condições que constituem um choque 

entre a história individual, a subjetividade, esperanças e desejos do sujeito e a organização do 

trabalho que ignora todos esses fatores.  

 Portanto, quando o trabalhador não consegue conciliar suas necessidades ao regime de 

trabalho ao qual está submetido, surge o sofrimento como resultado do embate entre ser 

humano, com suas aspirações, motivações e desejos, versus as imposições do trabalho. 

 Deste modo, entendemos que as condições e a sobrecarga de trabalho influenciam não 

só o processo de trabalho, mas contribuem significativamente para determinar o processo de 

saúde-doença dos trabalhadores de enfermagem, pois trazem riscos para o equilíbrio físico e 

psíquico desses indivíduos. 

 

4.2.3 Sofrimento no trabalho hospitalar 

  

 O conceito de trabalho é polissêmico e multifacetado, revela um papel fundamental na 

construção de identidades (individuais e sociais), é passível de conter resistências e conflitos, 

emergindo afetividades e emoções, repleto de diferentes formas de poder e dominação, e 

ainda é suscetível de gerar quer coesão e emancipação, quer descompensação e sofrimento 

(AEROSA, 2013).  

 Portanto, o trabalho não pode ser considerado como neutro. Faz-se necessário 

reconhecer a centralidade do trabalho na vida dos sujeitos. As condições nas quais o trabalho 

é realizado podem transformá-lo em algo agradável e fortalecedor da identidade ou em uma 

experiência árdua e dolorosa, levando ao sofrimento.  

 Os participantes deste estudo relataram a presença do sofrimento no seu cotidiano de 

trabalho. As falas abaixo revelam tal sentimento: 

 

Aqui no CTI a gente vê muito sofrimento, a emergência daqui que é fechada a gente vê muito 

sofrimento, tem muito sofrimento sim. (P4) 

Estar lidando com o sofrimento e o paciente está o tempo todo te cobrando uma assistência a 

nível mesmo da área psicológica e às vezes cansa um pouco. (P9) 
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Tem uns que tem o sistema nervoso muito débil para lidar com isso (o sofrimento), eu acho 

que essas pessoas é que acabam adoecendo. (P7) 

 
 Dejours (2014, p. 127), pontua o sofrimento patogênico como aquele que “emerge 

quando todas as possibilidades de adaptação ou de ajustamento à organização do trabalho pelo 

sujeito, para colocá-la em concordância com o seu desejo, foram utilizadas, e a relação 

subjetiva com a organização do trabalho está bloqueada”. Deste modo, o trabalho pode ser um 

determinante das vivências de prazer-sofrimento. 

 Martins (2006) ressalta que, o trabalho de enfermagem requisita de seus trabalhadores 

um esforço contínuo e uma jornada de trabalho extensa desenvolvida em ambiente em que a 

dor e o sofrimento deixam marcas profundas no físico e no emocional dos profissionais. 

 A exposição às cargas psíquicas é a mais referida pelos trabalhadores de enfermagem, 

e está relacionada ao objeto de trabalho – o ser humano que sente, sofre e morre (MININEL; 

BAPTISTA; FELLI, 2011).  

 O trabalho em que a carga psíquica se acumula, torna-se fonte de tensão e desprazer, 

proporcionalmente ao aumento dessa carga aparece a fadiga, a astenia, podendo surgir 

patologias (Dejours, 2014). 

 Pitta (1999), em um estudo clássico sobre entre as relações de sofrimento psíquico e o 

trabalho hospitalar, afirma que os fatores que produzem doenças ou sofrimento no trabalho no 

âmbito hospitalar, decorre da própria natureza deste. Destaca ainda os determinantes 

principais desse sofrimento, que estariam no próprio objeto de trabalho, ou seja, o cuidado do 

outro, que sente dor, sofre e morre, e nas formas de organização deste trabalho diuturno. 

A próxima fala evidencia o paradoxo existente entre a vida e a morte, advindo de um 

circuito afetivo difícil de ser vivenciado no trabalho hospitalar: 

 

Eu acho que o hospital não é um trabalho comum, você não trabalha vendendo uma roupa, 

com coisas boas e bonitas acontecendo com você. Você trabalha com doença, você não 

trabalha com saúde, você trabalha com tristeza, com dor, com sofrimento, com morte. (P5) 

Aqui a gente lida com vida, com óbito, com pacientes muito graves... (P18). 
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O ambiente hospitalar, em especial o CTI, é caracterizado por trabalho que envolve 

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

muitas vezes, frustrante, podendo ocasionar várias consequências e comprometer a saúde dos 

profissionais (SANTOS et al., 2010). 

O cotidiano do processo de trabalho em terapia intensiva, se mostra polarizado por 

situações antagônicas onde, às vezes, é possível salvar ou curar, em outras, prorroga-se o 

sofrimento e aguarda-se a morte. Tal fato culmina numa ambivalência de sentimentos nos 

trabalhadores de enfermagem, que ora vivenciam o prazer de lidar com a vida e em outros 

momentos o sofrimento da morte. 

 O sofrimento gera desgaste físico e mental nos profissionais de saúde e está 

diretamente relacionado às situações estressantes do trabalho, visto que esses profissionais 

realizam cuidados complexos, repetitivos e lidam com o sofrimento, a dor e a morte 

(MARTINS et al., 2014). Tal como, evidenciado pelos profissionais de enfermagem 

entrevistados: 

 

Principalmente, no hospital que você vê morte. Aqui tem gente que vê vida o tempo todo, se 

você trabalha na maternidade você vê muita vida, mas aqui a gente vê muita morte. Então 

você fica estressado, fica preocupado. A carga emocional é muito grande, a responsabilidade 

é muito grande. (P1) 

Contribui muita coisa... pelo estresse e pelo sofrimento. O que acontece, a morte é um tabu 

pra todo mundo. Só que gente tem um encontro com a morte todos os dias dentro dessa 

unidade de terapia intensiva. (P6) 

 

 O trabalhador de enfermagem desenvolve suas funções no limiar da vida e da morte, 

com diagnósticos de doenças crônicas, degenerativas e incapacitantes. Este fato é o principal 

responsável, em muitos casos, pelo surgimento de danos psicossociais em muitos 

profissionais nesta área (GOMES; LUNARDI FILHO; ERDMANN, 2006). 

Quando um paciente encontra-se sob cuidados intensivos, a equipe de enfermagem, 

por vezes se depara com a angústia e o sofrimento que permeia a assistência desse paciente, 

que, muitas vezes, se encontra em processo de morte. 
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 Conviver com o sofrimento, a dor e a finitude requerem controle e adaptação, essas 

situações fazem parte do cotidiano dos trabalhadores de unidades de saúde críticas. É preciso 

que eles encontrem a melhor forma de conviver com estes fatores estressantes, pois a rotina 

da referida unidade não pode parar. É necessário lidar com suas próprias ansiedades e medos, 

além de desempenharem seu trabalho e conviver um local fechado com uma equipe 

multidisciplinar e equipamentos de alta tecnologia (DECEZARO et al., 2014). 

 Quando esses trabalhadores percebem a impossibilidade de solucionar os problemas 

dos pacientes, surgem, então, frustrações e sentimentos de impotência, gerando o esgotamento 

mental (MARTINS et al., 2014). Conforme ressaltado nos depoimentos a seguir: 

 

A gente lida com vida. Você se forma com toda teoria, uma ideologia e quando chega na 

prática não é nada daquilo. [...] A gente que fica de frente a gente sofre mais. (P11) 

Por todo esse conjunto, por lidar com vidas, às vezes um sentimento de culpa, esse estresse 

de trabalhar no verão, porque não tem ar condicionado central, a gente fica em bicas e 

ninguém toma uma atitude. Porque quem deveria tomar atitude não fica no CTI, não tem esse 

sofrimento. Mas quem fica dia e noite, ou dia ou noite é que sofre. (P12) 

 

 Esses sentimentos de sofrimento e culpa ocorrem quando se tem a percepção da  

incapacidade para realizar as tarefas solicitadas, ocasionando sofrimento, mal-estar e um 

sentimento de incapacidade no enfrentamento dessas adversidades (BORINE et al., 2012). 

 Martins e Robazzi (2009) discorrem sobre a discrepância entre o prescrito e a 

realidade concreta da situação enfrentada no ambiente de trabalho. Os sentimentos de 

sofrimento, advindos desses fatores, demonstram dificuldades enfrentadas na realização do 

trabalho da equipe de enfermagem, as quais podem interferir na assistência ao paciente, 

familiares e na saúde psíquica desses profissionais. 

 Além de todos os fatores já citados que contribuem para a percepção do sofrimento do 

trabalho em enfermagem, ainda foi levantada a questão do pouco reconhecimento:  

 

É muito complicado você lidar com dor, com sofrimento, com falta de recursos humanos, de 

recurso material, com a insatisfação do colega profissional, insatisfação do paciente, a falta 
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de reconhecimento que é cultural, desde que a enfermagem é enfermagem.  Você pode ser o 

melhor profissional... (P15) 

 
A Enfermagem assume diversas atribuições e associa-se às longas jornadas de 

trabalho, insuficiência em recursos materiais e humanos, bem como a falta de reconhecimento 

social da profissional, que contribuem para o aumento da carga tensional (ARAÚJO et al., 

2014). 

 A falta de reconhecimento e o esgotamento profissional foram evidenciados entre os 

fatores que contribuem para vivência de sofrimento no trabalho, em estudo realizado com 

trabalhadores de enfermagem, que atuam em CTI, no Distrito Federal (SHIMIZU; COUTO; 

MERCHAN-HAMANN, 2011). 

 Dejours (2001) afirma que uma vez reconhecido, o trabalho oferece não apenas a 

oportunidade de transformação de si mesmo, mas também a de realização no campo social. 

Assim, o trabalho pode ser um poderoso mediador da construção da identidade. 

 Corroborando, Aerosa (2013) destaca o reconhecimento advindo do trabalho, como 

transformador do sofrimento em prazer, em fortalecimento do ego e em reforço da identidade. 

 O prazer no trabalho é uma experiência subjetiva e relaciona-se intimamente com o 

uso da inteligência, da iniciativa, da criatividade, da autonomia no trabalho, no 

reconhecimento e valorização pelo que realiza, pelo significado das tarefas realizadas e a 

importância do labor para a sociedade (GARCIA et al., 2012; MARTINS; ROBAZZI; 

GARANHANI, 2009). 

 Quando um trabalhador se beneficia do reconhecimento, ele pode tirar vantagens no 

registro da construção de sua saúde mental. Por outro lado, quando este reconhecimento lhe é 

negado ou retirado, ele corre o risco de uma desestabilização da identidade e do prazer 

provocado na relação de si consigo mesmo, no amor de si (narcisismo). A relação com o 

trabalho pode gerar o melhor, mas também o pior: a crise de identidade e a descompensação 

psicopatológica (DEJOURS, 2004b). 

 Deste modo, percebe-se que o trabalho pode se constituir numa oportunidade de 

construção do equilíbrio psíquico e na manutenção da saúde tanto física quanto mental, a 

partir das vivências de prazer e sofrimento.  
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 Porém, Dejours (2014) ressalta que, o sofrimento é inevitável e ubíquo, ou seja, está 

em toda a parte, devendo ser gerenciado pelos trabalhadores em proveito de sua saúde e 

qualidade de vida. Pois, o sofrimento pode ser resignificado e transformado em sofrimento 

criativo, tornando-se benéfico para a identidade do sujeito, uma vez que aumenta a sua 

resistência em relação aos riscos de desestabilização física e mental, produzindo soluções 

favoráveis para sua vida, especialmente, para sua saúde. 

 Dejours (2014) afirma, ainda que, o sofrimento tem raízes na história singular de todo 

sujeito, sem exceção. Corroborando, Brant e Minayo-Gomez (2004) reconhecem que, o 

sofrimento não tem uma manifestação única para todos os indivíduos de uma mesma família, 

cultura ou período histórico. O que é sofrimento para um, não é, necessariamente, para outro, 

mesmo quando submetidos às mesmas condições ambientais adversas.  

 O prazer e o sofrimento no trabalho da enfermagem não existem como entidades 

absolutas, isoladas e independentes de sua forma de expressão e manifestação, mas 

entrelaçados às experiências de cada profissional, nas suas vivências, no seu entendimento da 

relação trabalho, prazer, sofrimento como processo histórico (GOMES; LUNARDI FILHO; 

ERDMANN, 2006). 

 Portanto, o meio social do trabalho propicia as vivências de sofrimento e de prazer que 

estão ligadas à ordem individual, cada sujeito irá vivenciar esses sentimentos de forma 

singularizada. 

 

4.2.4 O trabalho noturno 

 

 O trabalho noturno repercute, diretamente, na saúde dos trabalhadores, sendo uma 

forma de organização temporal cada vez mais utilizada, que se dá por necessidades 

econômicas, tecnológicas e assistenciais (SILVEIRA; CAMPONOGARA; BECK, 2016). A 

área da saúde é um setor que utiliza os esquemas de trabalho em turnos pela necessidade de 

assistência ao indivíduo e família nas 24 horas. 

O trabalho em turnos tem como característica a continuidade das atividades de 

produção ou prestação de serviços alcançada pela participação de várias equipes que se 

sucedem nos locais de trabalho (ARRUDA, 2014). 
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 A queixa mais evidente dos trabalhadores de enfermagem que atuam no período 

noturno é a perturbação do sono, problema que predomina entre estes profissionais, que 

precisam ficar acordados durante a noite e dormir durante o dia, conforme os relatos abaixo: 

 

O sistema de tortura mais efetivo conhecido é você retirar a possibilidade de um indivíduo 

poder descansar, de dormir. O resultado disso é você ter um indivíduo robotizado. (P13) 

Não é fisiológico as pessoas ficarem acordadas à noite, a gente fica por uma necessidade de 

trabalho e pessoal, a noite foi feita para dormir, o corpo precisa comprovado cientificamente 

de pelo menos oito horas de descanso, senão vai refletir na sua vida pessoal, na sua vida 

profissional, na sua saúde, não é normal, não é fisiológico... (P15) 

O trabalho noturno não é a mesma coisa, eu trabalho à noite há muitos anos, então não é a 

mesma coisa... Ás vezes você tem a impressão de que está sempre muito cansado, o seu sono 

não é o mesmo sono das outras pessoas, porque o período que está todo mundo descansando 

você está trabalhando... (P18) 

 

 O ser humano é uma espécie com hábitos diurnos e, por isso, faz-se necessário 

adaptações orgânicas, psíquicas e pessoais para que este indivíduo consiga desenvolver suas 

atividades laborais no turno da noite. Dessa forma, trabalhar à noite e dormir durante o dia, 

leva a situações em que o horário de trabalho entra em contradição com os padrões 

estabelecidos pela sociedade e pelo nosso organismo (ARRUDA, 2014; SILVEIRA; 

CAMPONOGARA; BECK, 2016). 

 A condição ótima de vigília exige do adulto “uma média de sete a oito horas de sono 

em um período de vinte e quatro horas”. Destarte, o trabalho exercido no período noturno 

impacta na dimensão psicossocial do trabalhador estando diretamente relacionado com a 

organização do trabalho, parcelamento e rotinização das tarefas, falta de pausas para 

descanso, podendo gerar tensão, insatisfação, desgaste, e por fim, adoecimento psíquico dos 

trabalhadores (LISBOA et al., 2010, p. 479). 

 O trabalho noturno é apontado como um potencializador de implicações para a saúde 

dos trabalhadores. Trabalhar à noite promove alterações no ritmo circadiano causando 

modificações biológicas, psicológicas e sociais no indivíduo (SILVEIRA; 

CAMPONOGARA; BECK, 2016). Conforme apontado pelo seguinte participante: 



127 

 

 

 

Nós temos o ciclo circadiano interrompido e a gente não recupera. Um plantão noturno a 

gente descansa três horas, quando você vai descansar você custa pra pegar no sono, aí 

aquilo vira duas horas, você não recupera nunca mais na sua vida. (P16) 

 

 O trabalho noturno pode causar um impacto negativo à saúde dos trabalhadores, 

alterando os períodos de sono e vigília, transgredindo as regras do funcionamento fisiológico 

humano. Desencadeiam-se as sensações de mal-estar, fadiga, flutuações no humor, reduções 

no desempenho devido ao déficit de atenção e concentração (LIMA E SILVA; PINTO, 2012). 

 Neste turno de trabalho os trabalhadores são obrigados a inverterem seu padrão normal 

de sono e quando há uma excessiva e persistente privação do mesmo, isso pode gerar 

sintomas como irritabilidade, diminuição do nível de alerta, fadiga, dentre outros. Se 

ocorrerem com frequência e por tempo prolongado, esses sintomas podem resultar no 

desgaste físico e psíquico do trabalhador, culminando no adoecimento laboral (VIEIRA et al., 

2013). 

 Segundo Vieira et al. (2013), os trabalhadores de enfermagem do período noturno 

estão mais predispostos a distúrbios psíquicos. Em relação ao turno de trabalho com maior 

número de trabalhadores de enfermagem com doenças psíquicas ou psiquiátricas, o noturno se 

destacou com 35,7%.  

 Entre trabalhadores de enfermagem do horário da noite ou que já atuaram em plantões 

noturnos, Arruda (2014) encontrou as maiores prevalências de transtornos mentais comuns 

(25,6% e 26,4%, respectivamente), de depressão (15,0% e 13,2%, respectivamente), assim 

como os maiores percentuais de trabalhadores com queixas de insônia (21,0% e 24,3%, 

respectivamente).  

 Os participantes enfatizaram a questão do trabalho noturno enquanto situação 

contributiva para o uso das substâncias psicoativas pelos profissionais de enfermagem. A 

percepção do uso dessas substâncias pelos profissionais de enfermagem foi apontada por 

diversos depoimentos.  

 

Percebo (o uso das substâncias psicoativas), principalmente, por pessoas que trabalham à 

noite. Acontece que, depois que a pessoa está em casa precisa dormir e o corpo está todo 

desregulado e ela sente necessidade "tenho que dormir". Então, ela sente necessidade de 
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tomar uma medicação para dormir naquele período que às vezes é o único período que ela 

tem para dormir, porque depois ela vai para o plantão de novo. (P1) 

Sim, o uso do ansiolítico, as pessoas que trabalham muito à noite acabam não conseguindo 

dormir, então elas precisam tomar alguma coisinha para dormir. (P3) 

Principalmente profissionais que trabalham muito tempo no ambiente noturno, o SN (serviço 

noturno). Eles acabam utilizando muita medicação depressora para dormir. (P7) 

Álcool, antidepressivos, ansiolíticos, medicações para dormir, às vezes, clonazepam/rivotril, 

essas drogas aí tem bastante gente que usa muito, ainda mais, às vezes, quem trabalha à 

noite. (P11) 

 

 Decezaro (2014) afirma que, a adaptação do estresse diário pode levar ao 

desenvolvimento do estado de alerta, sendo considerado como um nível de atenção e 

concentração elevado. Tal fato pode ocasionar dificuldade no relaxamento e no período de 

sono.  

 Existe uma relação entre as características da organização do trabalho e os níveis de 

estresse entre enfermeiros que trabalham em regime de turnos, principalmente o noturno 

devido ao impedimento de dormir, tendo como consequência a utilização de medicamentos 

para relaxar e adormecer ao final da jornada de trabalho, por terem os ritmos circadianos 

alterados e o sono prejudicado (OLIVEIRA et al., 2014). 

 Muitos trabalhadores precisam de remédios para dormir e também para suportar a 

jornada de trabalho. Os hipnóticos e ansiolíticos são largamente consumidos na atualidade 

pelos trabalhadores (SOUZA, 2012). 

 Em seu estudo, Oliveira et al. (2014, p. 618) apontam que, dentre os 38,5% dos 

trabalhadores de enfermagem que confirmaram o consumo de ansiolíticos, 12,2%  

justificaram o uso para “poder relaxar durante o descanso noturno”. 

 Nos depoimentos a seguir os trabalhadores expõem a necessidade do uso dessas 

substâncias para a manutenção do período de sono, devido às dificuldades impostas pelo 

serviço noturno ao funcionamento do organismo. 
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Foram 16 anos trabalhando à noite e eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade de 

dormir os dias que eu estava em casa tanto de dia quanto à noite. Então, eu procurei ajuda 

médica, então foi prescrito pra mim. (P5) 

Pra conseguir dormir um pouquinho, relaxar e tentar repor as minhas energias eu acabava 

recorrendo a tomar umas gotinhas do rivotril. (P6) 

Mas eu acho que, tem gente que sente que o corpo precisa desligar naquele momento, mas o 

corpo não desliga automaticamente, então ela se sente obrigada a desligar o corpo naquele 

momento que é o único período que ela tem para descansar (P1). 

Eu percebo vários, muitos colegas... Às vezes na hora do descanso, antes do descanso (o 

colega) toma um clonazepam pra ir dormir. (P16) 

 

 Os fatores cronobiológicos e fisiológicos - como o aumento da secreção de cortisol, a 

redução de melatonina e o aumento da temperatura central pela manhã - assim como os 

fatores socioambientais, como a claridade, os ruídos e as demandas sociais estão entre os 

diversos aspectos associados às dificuldades para dormir de dia e apresentar um sono de 

duração e qualidade adequados (SILVA-COSTA, et al., 2015). 

 A privação do sono e a impossibilidade de recuperá-lo na manhã seguinte, após a 

jornada de trabalho, é o principal fator de desgaste físico e psíquico dos trabalhadores de 

enfermagem que executam escalas noturnas. Os trabalhadores não repõem o sono perdido, 

após uma noite de trabalho, muitas vezes, apresentando dificuldade para dormir em 

decorrência da insônia e do cansaço provocados pela falta de repouso adequado (SILVEIRA; 

CAMPONOGARA; BECK, 2016).   

 Outros participantes destacaram o uso das substâncias psicoativas no enfrentamento 

das suas jornadas laborais, por consequência do desgaste físico e mental gerado pelo serviço 

noturno. Ora pela necessidade de dormir, ora pela obrigação de se manter acordado. 

 

Eu já ouvi as pessoas falar que fazem uma mistureba para ficar acordado porque não 

consegue. E ai acaba tomando... (P4) 
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Geralmente problemas relacionados a estresse e sono, porque (o profissional) trabalha 

muitas horas, aí quando chega em casa não consegue dormir ou está muito cansado e precisa 

de algum estimulante para poder ficar acordado. (P18) 

 [...] As pessoas que já passaram aqui que, eu vi que, tomavam frequentemente algum 

remédio pra dormir ou pra ficar acordada. (P16) 

 

 O desempenho e a disposição para o trabalho podem ficar prejudicados, devido à 

incompatibilidade da realização de certas tarefas, que exigem esforços físicos e mentais em 

horários nos quais a eficiência biológica ou a expressão rítmica dessas funções se encontram 

em níveis muito baixos. Assim, entre as consequências da perturbação do sono, se destaca a 

sonolência, a redução da atenção e da vigília (LISBOA et al., 2010).  

 Machado et al. (2014) consideram que o déficit de sono reduz a capacidade cognitiva, 

diminui a capacidade de execução de tarefas e expõe os trabalhadores de enfermagem a 

acidentes e falhas. Observa-se que este regime de trabalho pode ser considerado como um 

fator de risco para o desenvolvimento de agravos a saúde. 

 Em realizada pesquisa com enfermeiros no Hospital Universitário de Santa Maria, no 

Rio Grande do Sul, 57,14% perceberam uma ou mais alterações na saúde decorrente da 

realização do trabalho no período noturno (SILVA et al., 2011). 

 Portanto, o trabalho noturno em enfermagem é uma atividade que pode comprometer 

tanto a saúde do trabalhador quanto a assistência prestada, pois a privação do sono reduz o 

estado de alerta e a atenção do trabalhador. Deste modo, muitas vezes, esses trabalhadores 

devido a esta situação de vulnerabilidade, recorrem ao uso das substâncias psicoativas para 

manter seu estado de vigília preservado.  

 Além dos aspectos orgânicos, o trabalho noturno tem um impacto na vida social desses 

trabalhadores, pois implica em mudanças não só biológicas, mas também na dimensão social, 

repercutindo nas atividades do cotidiano, no lazer e no convívio familiar. Conforme relatado 

pelos participantes a seguir: 

 

 Porque você acaba trocando a noite, que você deveria dormir, pelo trabalho. Aí chega 

em casa, você tem seus afazeres, aí chega na hora que você tem que dormir você tem que 

trabalhar de novo e acaba trocando essa questão fisiológica do sono. (P14) 
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Então você vai pra casa, e mesmo se você descansar uma hora e meia em casa, ou não 

descansar, você vai pra outras atividades, principalmente nós mulheres cheia de filhos, vai 

ao supermercado, todas as providencias da casa são suas basicamente, então isso acaba 

complicando. (P16) 

  

 O trabalho noturno tem efeitos diretos e indiretos sobre a saúde e a vida pessoal dos 

trabalhadores, dificultando a conciliação entre a vida familiar e social (LISBOA et al., 2010; 

MACHADO et al., 2014). 

 Neste estudo, 70% (n=14) dos trabalhadores eram do sexo feminino, sendo 45% 

(n=09) casados e 60% (n=12) tinham filhos. Os participantes declararam, em relação ao 

trabalho doméstico, uma carga horária média de 20h semanais, senda a carga horária máxima 

declarada de 50h. 

 É importante considerar a questão de gênero como um importante fator nesta 

problemática. Pois a enfermagem, por se tratar de uma profissão que é exercida 

majoritariamente por mulheres, vivencia ainda o acúmulo de atividades domésticas e o 

cuidado com os filhos, o que certamente geram preocupações, sobrecarga física e psíquica 

(VERSA et al., 2012; LISBOA et al., 2010 ). 

 Quando se trata de descanso ou sono diurno, este é fragmentado devido a alguns 

fatores característicos do horário diurno que devem ser levados em consideração, como a 

luminosidade, a necessidade de cuidar de terceiros, a execução de tarefas indispensáveis no 

âmbito familiar e social (SILVA et al., 2011; LISBOA et al., 2010). 

 Além disso, Silva et al. (2011) consideram que o sono diurno não possui a mesma 

qualidade e capacidade reparadora do sono noturno, o que resulta em diminuição da 

capacidade produtiva do trabalhador que executa atividades no período noturno devido ao 

débito de sono cumulativo.  

 Tais fatores relacionados ao perfil desses trabalhadores somam-se para deixá-los mais 

suscetíveis aos efeitos deletérios do labor noturno. Contribuindo como fator de 

vulnerabilidade para o uso das substâncias psicoativas, no enfrentamento dos desgastes físicos 

e psíquicos conseguintes desse tipo de jornada de trabalho.  
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4.2.5 Facilidade no acesso às substâncias psicoativas 

 

 No exercício da profissão, o trabalhador de enfermagem possui acesso às substâncias 

psicoativas com facilidade, devido à disponibilidade no próprio ambiente de trabalho, pela 

possibilidade em conseguir uma receita sem, contudo, manter o devido acompanhamento 

(OLIVEIRA et al., 2014; BAGGIO; FORMAGGIO, 2009). 

Os participantes relatam que, além dos fatores relacionados à rotina do trabalho 

hospitalar, há uma maior propensão ao uso das substâncias psicoativas devido à exposição e 

acesso a essas substâncias; a facilidade de se obter receitas controladas sem a necessidade de 

uma avaliação e acompanhamento médico; e ao conhecimento prévio acerca dos mecanismos 

de ação dessas drogas no organismo. 

 Ferraz (2010) corrobora, afirmando que a facilidade de acesso colabora com o uso das 

substâncias psicoativas, por se tratar de profissionais de saúde que lidam com estas no 

ambiente hospitalar. 

 Os participantes acreditam que esse conjunto de fatores atua aumentando a 

vulnerabilidade dos trabalhadores de enfermagem, conforme exposto a seguir: 

 

Contribui pela facilidade de se encontrar no setor, porque é um setor que tem psicotrópico e 

por conta do sofrimento, da quantidade de sofrimento... (P16) 

Quando eu sinto vontade de dar mais uma relaxada e não estou conseguindo, aí eu tomo o 

rivotril. Primeiro por causa do trabalho, do cansaço, do estresse, da rotina. Segundo, eu 

acho que pela facilidade de você conseguir a medicação, principalmente aqui. (P6) 

 

 Oliveira e Teixeira (2014) admitem como elementos motivadores para o uso de 

medicamentos por profissionais de enfermagem, as longas jornadas de trabalho, altos níveis 

de estresse físico e psíquico que cercam a profissão, o acúmulo de vínculos trabalhistas e seus 

esforços para permanecerem produtivos em cada emprego, às vezes, superando dor, 

sofrimento e desgaste. 
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 Dias et al. (2011) reconhecem que, no exercício da profissão, o trabalhador de 

enfermagem tem acesso às substâncias psicoativas, o que facilita a automedicação, de acordo 

com seus próprios critérios.  

 As próximas falas apontam o acesso livre às substâncias psicoativas, assim como a 

facilidade na obtenção de receita, como fatores que facilitam o uso dessas drogas. 

 
A gente tem acesso a dormonid, fentanil, clonazepam, pelo menos aqui no CTI. (P17) 

É mais fácil acesso (às substâncias psicoativas) ao profissional de saúde. (P7) 

A gente tem que cuidar dos psicotrópicos, porque tem gente que se droga com dolantina, com 

medicamentos que a gente tem aqui no hospital. (P11) 

Mas, no geral como esse indivíduo tem acesso no trabalho ele não vai pagar por aquilo, ele 

vai subtrair. Sem dúvidas há uma facilidade. (P8) 

 

 Martins e Zeitoune (2007) afirmam que, na população, em geral, a escolha da 

substância é influenciada pela disponibilidade e pela exposição. Essa questão leva a pensar 

que o trabalhador está lidando com as substâncias psicoativas e que, ao se perceber com 

algum tipo de necessidade, se vê diante da solução, sem gastos e de fácil acesso. Surge, assim, 

mais uma situação de vulnerabilidade para o uso e abuso dessas substâncias, a 

disponibilidade.  

 Com relação aos profissionais da saúde, há estudos que apontam médicos e 

enfermeiros como mais suscetíveis à dependência de determinadas drogas devido à maior 

possibilidade de autoadministração, pois tem livre acesso a essas substâncias em seu cotidiano 

de trabalho, sendo responsáveis ainda pelo seu armazenamento e controle (ZEFERINO et al., 

2006). 

 A enfermagem, na sua prática diária, lida com medicamentos diversos, acumulando 

conhecimento empírico, vindo das variadas culturas e práticas familiares, e o saber científico, 

advindo dos cursos de formação, adquirindo para si experiências e saberes quanto ao emprego 

dessas drogas na terapêutica cotidiana (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2014). 
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 Nos depoimentos abaixo os participantes ressaltam o conhecimento acerca dos 

medicamentos utilizados, assim como a exposição aos mesmos como fatores contributivos 

para o uso pelos profissionais de enfermagem. 

 

Contribui não só o trabalho, mas, também, a exposição a esses medicamentos. Nós somos 

expostos a esses medicamentos, nós sabemos como eles funcionam e há facilidade no acesso. 

(P13) 

Eu sei que as pessoas utilizam as medicações, mas não sei quem, nem como fazem. 

Principalmente os sedativos para dormir. Não sei como conseguem, mas é mais fácil porque 

os profissionais estão sempre em contato com esse tipo de medicação. [...] porque você está 

no hospital, você já está com uma saída medicamentosa à frente (P14). 

A facilidade da manipulação, às vezes, induz... A pessoa não está num bom momento e aí 

colabora, mais um ponto que está colaborando para pessoa utilizar aquela medicação. (P9) 

 

 Bittar e Gontijo (2015) acreditam que a facilidade com a qual estes profissionais 

dispõem no acesso e no manuseio desses medicamentos, favorece o consumo destes, ainda 

que possuam conhecimento sobre os riscos inerentes a esse hábito. 

Estudo em hospital do Rio Grande do Sul evidenciou prevalência do uso de 

medicamentos psicotrópicos, entre profissionais de saúde da área hospitalar, de 21,7%, com 

maior consumo entre profissionais atuantes em Unidades de Terapia Intensiva (34,78%) 

(SCHNEIDER; AZAMBUJA, 2015). 

 As substâncias psicoativas fazem parte do cotidiano hospitalar desses trabalhadores, 

nem sempre eles aplicam o conhecimento farmacológico sobre seus efeitos deletérios na 

saúde, entre os quais a dependência, o que favorece seu consumo inconsequente (DIAS et al., 

2011). 

 A facilidade na aquisição de receita, para medicamentos de uso controlado, foi 

bastante citada entre os participantes, conforme evidenciado nos depoimentos abaixo: 

 

Você tem acesso fácil. [...] Não precisa ir ao médico para tomar duas ou três gotinhas, fulano 

passa um rivotril pra mim aqui, ou vai e compra, ou vai e pega aqui mesmo no hospital, na 

farmácia, que tem facilidade para conseguir e acaba usando. (P11) 
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O rivotril, como a gente tem pacientes que fazem aqui o uso, tem na prescrição, fazem uso 

contínuo pra conseguirem dormir, às vezes eles colocam até o vidrinho ali no posto de 

medicação mesmo, então a facilidade de você conseguir ou então, quando não tem você pega 

uma receita. A facilidade de você conseguir, a facilidade de acesso a esse tipo de medicação 

combinado com a rotina do seu trabalho. (P6) 

Uma receita é facilitada... (P12) 

 

 Segundo a OMS, mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente 

prescritos, dispensados e vendidos; e mais de 50% dos pacientes os usam incorretamente 

(BRASIL, 2012b). 

 O clonazepam (Rivotril®) é um medicamento benzodiazepínico, e este está entre os 

medicamentos psicotrópicos mais consumidos em diferentes países no mundo, principalmente 

para tratamento de transtorno de ansiedade e como indutor de sono (SOUZA; OPALEYE; 

NOTO, 2013). 

 Essas substâncias psicoativas estão entre os fármacos mais prescritos no mundo, 

estima-se que 50 milhões de pessoas façam uso diário de tal substância, sendo que um em 

cada dez adultos recebem ao menos uma prescrição ao ano de benzodiazepínico (SILVA; 

RODRIGUES, 2014). 

 Embora muitos indivíduos que usam benzodiazepínicos adquirem a prescrição com 

médicos, ainda sim, carecem de informações acerca de seus riscos. Além disso, apesar da 

legislação vigente exigir a retenção de uma receita médica pela drogaria, o controle de venda 

desses medicamentos também é falho (SOUZA; OPALEYE; NOTO, 2013). 

 Percebe-se, que as drogas psicoativas mais utilizadas são as que combatem a 

ansiedade, a insônia e o estresse. Fato que pode ser compreendido ao considerarmos o 

ambiente e cotidiano ocupacional desses trabalhadores. 

 Ressaltando que a vulnerabilidade relacionada ao ambiente, é mensurada pelos 

aspectos e condições do meio ambiente, somados à vulnerabilidade sociodemográfica dos 

grupos sociais ali alocados. Depreende-se que, a vulnerabilidade ambiental em determinados 

contextos e circunstâncias pode ser significativamente maior para aqueles que, expostos aos 

riscos do ambiente, sofrem com as iniquidades sociais e se veem com poucos recursos para 

mobilizar no enfrentamento dos riscos (GONDIM, 2007). 
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 Desta forma, o ambiente hospitalar é apenas um coadjuvante das diversas situações de 

vulnerabilidade presentes nele, pois os trabalhadores enquanto atores sociais, ativos no seu 

processo de construção de saúde são os protagonistas deste processo dinâmico e complexo, 

entrelaçado nas conjunturas biológicas, sociais, culturais e econômicas, além das 

mobilizações psíquicas necessárias para vivenciar e enfrentar, de forma única e singular, as 

situações cotidianas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



137 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Os resultados analisados e discutidos atendem aos objetivos propostos inicialmente 

por esta pesquisa uma vez que foi possível conhecer situações de vulnerabilidade presentes no 

ambiente hospitalar que contribuem para o uso das substâncias psicoativas pelos trabalhadores 

de enfermagem. Ficou evidente que o uso destas deve ser compreendido numa tríade que 

envolve a substância, os indivíduos e o ambiente seja social, cultural ou econômico. 

 A Psicodinâmica do Trabalho considera o trabalhador como um sujeito histórico, ativo 

e participante na construção de seu processo de subjetividade. Assim, o profissional de 

enfermagem deve ser compreendido na sua multidimensionalidade, sob os aspectos não só 

biológico, mas histórico, cultural e inserido em um contexto social que o influencia física e 

psiquicamente. 

 Nessa perspectiva, o uso de substâncias psicoativas deve ser entendido pelo conjunto 

de fatores vivenciados e experimentados, de forma singular, por esses indivíduos. Neste 

estudo buscou-se considerar os diversos aspectos envolvidos na relação dos trabalhadores 

com o uso destas substâncias, e mais enfaticamente o papel do ambiente de trabalho hospitalar 

enquanto lócus social destes sujeitos. 

 Reconhece-se o papel fundamental do trabalho na vida do ser humano, transitando 

desde a construção de sua identidade, quanto na sua inserção no meio social, e finalmente 

contribuindo no equilíbrio para a manutenção saúde física e mental. Entendendo o trabalho 

como estruturante ou alienante para os atores sociais envolvidos. 

 A manutenção do equilíbrio das cargas psíquicas provenientes do trabalho é de suma 

importância para os trabalhadores se manterem saudáveis em ambientes hostis e de 

sofrimento, como foi considerado o ambiente hospitalar. O sofrimento gerado entrecruza a 

vivência na relação de trabalho dentro da instituição e fora dela, no ambiente social e familiar. 

 As vivências pessoais destes trabalhadores são potencializadas quando somadas as 

diversas situações de vulnerabilidade apontadas neste estudo. Entre elas destacamos o 

estresse, o sofrimento, a sobrecarga e as condições de trabalho, as múltiplas jornadas e o 

trabalho noturno. Configurando situações de vulnerabilidade individual, social e psíquica. 
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 Estas situações foram destacadas como contributivas para o uso das substâncias 

psicoativas, enquanto estratégia de defesa, pelos profissionais de enfermagem. 

 Desta forma, faz-se necessário refletir sobre a história pessoal, o meio social e a 

própria condição de ser humano, que causam em muitas pessoas, frustrações, insatisfações, 

medos e angústias, em maior ou menor grau, que podem ocasionar na busca por meios que 

tragam alívio para seus problemas e satisfação não encontrada no seu cotidiano. 

 O prazer, muitas vezes, torna-se pouco visível para os trabalhadores de enfermagem, 

criando-se, então, espaço para o surgimento do sofrimento, muitas vezes não subjetivado 

dentro do próprio trabalho e necessitando de formas de escape ou estratégias de defesa contra 

a realidade que lhe faz sofrer.  

 As substâncias psicoativas podem ser utilizadas por estes profissionais com diferentes 

propósitos, desde o contexto social, como alternativa para o esquecimento do sofrimento ou 

na busca do prazer, muitas vezes, não encontrado na sua realidade, seja esta pessoal ou 

laboral. 

 Evidenciou-se, também, o trabalho de enfermagem no contexto hospitalar como 

estressante por todos os participantes da pesquisa. Embora, o estresse esteja presente em 

diversos cenários da vida, este se torna evidente na rotina do ambiente hospitalar. Tal fato 

decorre da maneira como o trabalho no hospital é organizado, expondo a equipe de 

enfermagem à sobrecarga de trabalho em condições deficitárias, trazendo repercussões 

importantes a sua saúde física e mental. 

 O ambiente hospitalar foi citado como um ambiente fatigante e hostil pelos 

profissionais de enfermagem, configurando tal cenário como um espaço que concentra uma 

carga psíquica elevada. 

 Os trabalhadores apontaram as suas concepções acerca do uso das substâncias 

psicoativas, revelando o uso de álcool de forma recreativa, mas também como alternativa para 

relaxamento e alívio do estresse, principalmente, aquele decorrente do ambiente laboral. 

Ficou constatado além do consumo do álcool, o uso do tabaco e dos ansiolíticos, estes 

últimos, aparentemente, de forma indiscriminada, principalmente pelos trabalhadores do 

período noturno. 
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 O uso das substâncias psicoativas foi evidenciado, também, de modo terapêutico, 

emergindo alguns transtornos mentais comuns entre estes trabalhadores, dentre os quais se 

destacaram a ansiedade, a depressão, a fadiga e a insônia. 

 Alguns trabalhadores admitem não conseguir aliviar o estresse decorrente da jornada 

de trabalho, levando-o para sua vida pessoal e familiar. Além disso, referem pouco tempo 

dedicado semanalmente ao lazer associado a uma elevada carga horária de trabalho e de 

afazeres domésticos. Tais fatos contribuem para sua vulnerabilidade, em relação ao uso de 

substâncias psicoativas, uma vez que não conseguem aliviar o estresse e subjetivar o 

sofrimento advindo do seu contexto de trabalho. 

 Percebe-se o uso destas substâncias como estratégia de defesa para a realidade de 

sofrimento, decorrente da dor e morte vivenciadas no cotidiano de trabalho, no enfrentamento 

do estresse, da depressão, das duplas jornadas, para manter-se alerta e em outros momentos 

para relaxar o corpo e induzir o sono. 

 Evidenciou-se a facilidade no acesso como fator de vulnerabilidade para o uso 

substâncias psicoativas, enfatizadas pela prática da automedicação. Esses apontamentos 

demonstram o descuidado de si dos profissionais de enfermagem que, muitas vezes, pela falta 

de tempo, devido às intensas jornadas de trabalho, negligenciam seu próprio cuidado. 

 Entende-se que o sofrimento é inevitável, não pode ser eliminado do ambiente de 

trabalho. Contudo, deve-se buscar o equilíbrio para que este não seja transformado em 

doença. O processo saúde-doença é dinâmico assim como as vivências de prazer e sofrimento, 

que trazem o equilíbrio das cargas psíquicas, contribuindo para manutenção da saúde dos 

profissionais de enfermagem. 

 Os participantes desta pesquisa sugeriram como alternativas para minimizar as 

situações de vulnerabilidade a que estão expostos, um acompanhamento psicológico, a 

participação em grupos terapêuticos, ginástica laboral, práticas alternativas de cuidado 

(shiatsu, reflexologia podal, auriculoterapia, musicoterapia, etc.) para relaxamento no próprio 

ambiente de trabalho e um local adequado para descanso. Além da melhoria das condições de 

trabalho, aumento do quantitativo de recursos humanos e materiais, redução da carga horária e 

remuneração condizente com a complexidade da assistência prestada pela equipe de 

enfermagem em terapia intensiva. 
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 Espera-se que, os resultados apontados por esta pesquisa, que evidenciou um 

comprometimento na saúde psíquica neste grupo de trabalhadores, possam contribuir para 

fomentar a reflexão nos espaços de ensino e cuidado em saúde, acerca da vulnerabilidade para 

o consumo das substâncias psicoativas. Almeja-se que o estudo subsidie ações de promoção 

da saúde com esta população específica, assim como o desenvolvimento de outras 

investigações sobre a temática. 

 A partir deste estudo, foi possível conhecer situações de vulnerabilidade presentes no 

ambiente hospitalar para o uso de substâncias psicoativas pelos trabalhadores de enfermagem, 

e compreender que de forma ambígua, o ambiente hospitalar e as substâncias psicoativas se 

entrelaçam em um ponto: o prazer que suscita e o sofrimento que produz. 
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APÊNDICE I 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

Título do Projeto: Substâncias psicoativas no contexto hospitalar: prazer que suscita e 

sofrimento que produz. 

Pesquisadora Responsável: Prof.ª Dr.ª Vera Maria Sabóia da Motta 

Email: verasaboia@uol.com.br (21) 26299484 

Pesquisadora assistente: Fernanda Corrêa de Sá 

Email: nandaenfe@ig.com.br (21) 98867-9862 

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense. Rua Dr. Celestino, 94. Centro, Niterói/RJ. 

 

Nome do voluntário:  

________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos RG: __________________________  

 

 O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: “Drogas no 

contexto da enfermagem hospitalar: prazer que suscita e sofrimento que produz”, de 

responsabilidade da pesquisadora Drª. Vera Maria Sabóia da Motta. Sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. 

Os objetivos principais deste estudo são: conhecer as situações de vulnerabilidade da equipe 

de enfermagem no ambiente hospitalar para o consumo de substâncias psicoativas. Os dados 

serão coletados através de entrevistas que serão gravadas, garantindo o sigilo dos sujeitos e 

dos dados, de forma que não ocorra a identificação dos sujeitos. Os dados da pesquisa podem 

vir a ser publicados/divulgados, mas será garantido o sigilo e o anonimato dos dados dos 

sujeitos participantes. Os riscos relacionados a esta pesquisa são mínimos, como o de 

constrangimento durante a entrevista, e serão controlados pelos pesquisadores. Os benefícios 

relacionados com a sua participação nesta pesquisa poderão ser: contribuir para ações de 

prevenção aos agravos e promoção da saúde relacionadas ao uso de substâncias psicoativas. 

 

 Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações:  

 E-mail: etica@vm.uff.br    Tel/fax: (21) 26299189  

 

mailto:verasaboia@uol.com.br
mailto:nandaenfe@ig.com.br
mailto:etica@vm.uff.br
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 O (A) Sr. (ª) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço 

institucional do pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação, agora ou a qualquer momento, além, de recusar a dar informações que julgue 

prejudiciais a sua pessoa, solicitar a não inclusão em documentos de quaisquer informações 

que já tenha fornecido e desistir, a qualquer momento, de participar da pesquisa. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito.  

 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

___________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante ou seu responsável legal 

 

___________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Testemunha        Testemunha 
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APÊNDICE II 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Código de Identificação: ______________________________________ 

Idade: ___________ Sexo: ________________ Escolaridade: ________________ 

Estado Civil: ______________________ Nº. de Filhos: ___________________ 

Categoria profissional:__________________ 

Nº. de empregos: ______________  

Turno de trabalho (    ) diurno (    ) noturno (    ) diarista 

Tempo de profissão: _________________ 

Tempo de atividade nesta unidade: _______________ 

Carga horária de trabalho semanal: Profissional: ________Doméstico: _________ 

Carga horária semanal dedicada ao lazer: ______________ 

Está satisfeito com seu ambiente de trabalho? (     ) sim (    ) não 

Percebe estresse em seu ambiente de trabalho? (     ) sim (    ) não 

Consegue aliviar o estresse decorrente do trabalho? (     ) sim (    ) não 

Como? 

Você leva o estresse do trabalho para casa?(     ) sim (    ) não 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1. Qual a sua opinião sobre uso das substâncias psicoativas? 

2. Você percebe o uso dessas substancias por profissionais de enfermagem?  

3. O ambiente hospitalar contribui para o uso de substâncias psicoativas? Por quê? 

4. Que situações acontecem nesse ambiente que podem favorecer o uso de algum tipo de 

substância psicoativa pelos profissionais de enfermagem?  

5. Como é possível minimizar esse risco?  
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APÊNDICE III 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

 

CARTA CONVITE 

 

 

Prezado,  

Temos a honra de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Substâncias psicoativas no 

contexto hospitalar: prazer que suscita e sofrimento que produz”, que investiga as situações de 

vulnerabilidade dos trabalhadores de enfermagem, que atuam no ambiente hospitalar, 

relacionado ao consumo de substâncias psicoativas. 

 Sua participação é muito importante e os resultados desta pesquisa permitirão uma 

melhor compreensão da diversidade de situações em sua vida profissional geradoras de 

estresse físico, mental e emocional que podem contribuir para o uso das substâncias 

psicoativas. 

 Suas respostas receberão tratamento científico e estarão sob sigilo, sua identidade será 

preservada. A coleta de dados será realizada em seu ambiente e turno de trabalho no período 

de 15 de setembro a 15 de outubro. Agradecemos sua participação. 

 

Atenciosamente, 

        

 

       Prof.ª Dr.ª Vera Maria Sabóia. 

       Mestranda Fernanda Corrêa de Sá.  
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

 


