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RESUMO 

 

Situação-problema: O trabalho com pacientes de câncer demanda um grande 
equilíbrio emocional por parte dos profissionais da saúde. Entretanto, a 
psicodinâmica do trabalho em enfermagem oncológica gera um desgaste físico 
e emocional que comumente desencadeiam transtornos psíquicos e emocionais. 
Portanto, é necessário avaliar a maneira como os profissionais de enfermagem 
oncológica lidam com o sofrimento adquirido no trabalho. Objetivo geral: Avaliar 
os indicadores de sofrimento psíquico, vivenciado por trabalhadores de 
enfermagem oncológica em um hospital público do Rio de Janeiro, através de 
Inventário sobre o trabalho e riscos de adoecimento. Objetivos específicos:  1)  
Reconhecer os indicadores de risco humano do trabalhador de enfermagem 
oncológica; 2) Verificar as associações de indicadores de sofrimento no trabalho 
de enfermagem; 3)  Avaliar o discurso referente ao sofrimento psíquico desses 
profissionais; 4) Discutir estratégias para minimizar o sofrimento psíquico dos 
enfermeiros, estabelecendo linhas diretivas para cuidar do cuidador. Método: 
Essa pesquisa prospectiva, com abordagem quanti-qualitativa foi realizada em 
três unidades hospitalares do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes 
da Silva (INCA). A coleta dos dados quantitativos ocorreu através da aplicação 
de quatro escalas de prazer e sofrimento, que compõe o Inventário sobre 
Trabalho e Risco de Adoecimento, em 125 enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem. A etapa qualitativa ocorreu através da realização de uma entrevista 
semiestruturada com 15 participantes e auxílio do software DSCsoft para 
elaboração do Discurso do Sujeito Coletivo. Resultados: A maioria dos 
participantes eram mulheres, com idade inferior a 40 anos, formação 
universitária e com mais de 15 anos de experiência profissional. Os diversos 
indicadores analisados e os discursos dos participantes revelaram a existência 
de sofrimento psíquico no ambiente de trabalho do INCA. A avaliação do 
contexto de trabalho demonstrou que 94,4% dos participantes possui uma visão 
moderada ou negativa das relações socioprofissionais e das condições de 
trabalho. Os fatores relacionados ao custo físico, cognitivo e afetivo no ambiente 
de trabalho foram avaliados como moderados ou graves por 95,2% dos 
participantes. Apesar de 96% dos participantes possuírem uma avaliação 
moderada ou positiva das vivências no ambiente de trabalho, a maioria deles 
reportaram sofrer de um desgaste físico, psicológico e social. A dificuldade de 
lidar com o sofrimento diário no ambiente de trabalho acaba afetando 
negativamente a produtividade e a vida pessoal dos profissionais da saúde. 
Entre as estratégias sugeridas para ajudar a lidar com o sofrimento gerado no 
ambiente de trabalho destacam-se: a formação de grupos de apoio psicológico; 
terapia com psicólogo; criação de grupos para atividades lúdicas; ampliação do 
diálogo com a chefia; e não levar para a casa assuntos pesados acerca do 
sofrimento vivenciado no trabalho. Considerações Finais: A gestão hospitalar 
deve considerar a eleição de ações para enfrentamento do sofrimento dos 
trabalhadores de enfermagem na prática hospitalar, promovendo sua saúde e a 
sua produtividade.  
 
Descritores: Enfermagem; Sofrimento Psíquico; Psicodinâmica do Trabalho; 
Saúde do trabalhador; Profissional de saúde.  
  



ABSTRACT 

Problem situation: Working with cancer patients requires a great emotional 

balance on the part of health professionals. However, the psychodynamics of 

oncology nursing work generates physical and emotional stress that commonly 

trigger psychological and emotional disorders. Therefore, it is necessary to 

assess the way in which oncology nursing professionals deal with the suffering 

acquired at work. General objective: To evaluate the indicators of psychological 

distress experienced by oncology nursing workers in a public hospital in Rio de 

Janeiro, through an Inventory on work and risks of illness. Specific objectives: 

1) Recognize the human risk indicators of the oncology nursing worker; 2) Check 

the associations of indicators of suffering in nursing work; 3) Assess the discourse 

regarding the psychological suffering of these professionals; 4) Discuss 

strategies to minimize nurses' psychological distress, establishing guidelines for 

caring for the caregiver. Method: This prospective research, with a quantitative 

and qualitative approach, was carried out in three hospital units of the José 

Alencar Gomes da Silva National Cancer Institute (INCA). The collection of 

quantitative data occurred through the application of four scales of pleasure and 

suffering, which make up the Inventory on Work and Risk of Illness, in 125 nurses, 

technicians and nursing assistants. The qualitative stage took place through a 

semi-structured interview with 15 participants and assistance with the DSCsoft 

software for the elaboration of the Collective Subject Discourse. Results: Most 

of the participants were women, under the age of 40, with a university degree and 

more than 15 years of professional experience. The various indicators analyzed 

and the speeches of the participants revealed the existence of psychological 

distress in the work environment of INCA. The assessment of the work context 

showed that 94.4% of the participants have a moderate or negative view of socio-

professional relationships and working conditions. The factors related to physical, 

cognitive and affective costs in the work environment were assessed as moderate 

or severe by 95.2% of the participants. Although 96% of the participants had a 

moderate or positive assessment of their experiences in the workplace, most of 

them reported suffering from physical, psychological and social stress. The 

difficulty of dealing with daily suffering in the workplace ends up negatively 

affecting the productivity and personal life of health professionals. Among the 



strategies suggested to help deal with the suffering generated in the workplace, 

the following stand out: the formation of psychological support groups; 

psychologist therapy; creation of groups for recreational activities; expansion of 

dialogue with the leadership; and not taking home heavy matters about the 

suffering experienced at work. Final Considerations: Hospital management 

must consider the choice of actions to face the suffering of nursing workers in 

hospital practice, promoting their health and productivity. 

 

Descriptors: Nursing; Psychic Suffering; Psychodynamics of Work; Worker's 

health; Healthcare professional.  



RESUMEN 

Situación problema: Trabajar con pacientes con cáncer requiere un gran 

equilibrio emocional por parte de los profesionales de la salud. Sin embargo, la 

psicodinámica del trabajo de enfermería oncológica genera estrés físico y 

emocional que comúnmente desencadena trastornos psicológicos y 

emocionales. Por tanto, es necesario valorar la forma en que los profesionales 

de enfermería oncológica afrontan el sufrimiento adquirido en el trabajo. 

Objetivo general: Evaluar los indicadores de distrés psicológico que 

experimentan los trabajadores de enfermería oncológica de un hospital público 

de Rio de Janeiro, através del Inventario sobre el trabajo y los riesgos de 

enfermedad. Objetivos específicos: 1) Reconocer los indicadores de riesgo 

humano del trabajador de enfermería oncológica; 2) Comprobar las asociaciones 

de indicadores de sufrimiento en el trabajo de enfermería; 3) Valorar el discurso 

sobre el sufrimiento psicológico de estos profesionales; 4) Discutir estrategias 

para minimizar el malestar psicológico del enfermero, estableciendo pautas para 

el cuidado del cuidador. Método: Esta investigación prospectiva, con enfoque 

cuantitativo y cualitativo, se llevó a cabo en tres unidades hospitalarias del 

Instituto Nacional del Cáncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). La 

recolección de datos cuantitativos se produjo mediante la aplicación de cuatro 

escalas de placer y sufrimiento, que componen el Inventario de Trabajo y Riesgo 

de Enfermedad, en 125 enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería. La 

etapa cualitativa se llevó a cabo a través de una entrevista semiestructurada con 

15 participantes y asistencia con el software DSCsoft para la elaboración del 

Discurso Colectivo del Sujeto. Resultados: la mayoría de los participantes 

fueron mujeres, menores de 40 años, con título universitario y más de 15 años 

de experiencia profesional. Los diversos indicadores analizados y las 

intervenciones de los participantes revelaron la existencia de malestar 

psicológico en el ambiente laboral del INCA. La evaluación del contexto laboral 

mostró que el 94,4% de los participantes tiene una visión moderada o negativa 

de las relaciones socioprofesionales y las condiciones laborales. Los factores 

relacionados con los costes físicos, cognitivos y afectivos en el entorno laboral 

fueron evaluados como moderados o graves por el 95,2% de los participantes. 

Aunque el 96% de los participantes tuvo una valoración moderada o positiva de 



sus experiencias en el lugar de trabajo, la mayoría de ellos refirió sufrir estrés 

físico, psicológico y social. La dificultad de afrontar el sufrimiento diario en el 

ámbito laboral acaba afectando negativamente la productividad y la vida 

personal de los profesionales sanitarios. Entre las estrategias sugeridas para 

ayudar a enfrentar el sufrimiento generado en el lugar de trabajo, se destacan: 

la formación de grupos de apoyo psicológico; terapia psicológica; creación de 

grupos para actividades recreativas; ampliación del diálogo con el liderazgo; y 

no llevarse a casa asuntos pesados sobre el sufrimiento vivido en el trabajo. 

Consideraciones finales: La dirección hospitalaria debe considerar la elección 

de acciones para enfrentar el sufrimiento del personal de enfermería en la 

práctica hospitalaria, promoviendo su salud y productividad. 

 

Descriptores: Enfermería; Sufrimiento psíquico; Psicodinámica del Trabajo; 

Salud del trabajador; Profesional sanitario.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O despertar para a temática 

Minha trajetória no trabalho como profissional de enfermagem se deu através 

do curso técnico em enfermagem, no qual cursei através do segundo grau técnico. 

Apesar de ainda jovem estar envolvido nas áreas de informática e processamento de 

dados, no qual aos 12 anos já fazia trabalhos remunerados e aos 15 tive experiência 

como professor em cursos de formação, a escolha por cuidar de pessoas e não de 

sistemas computacionais, que para muitos ao redor não fazia sentido, foi uma escolha 

sábia e decidida. O entendimento de trabalhar para amenizar o sofrimento do outro 

era confortante, caminhando dentro das minhas crenças, valores e concepções 

ideológicas.  

Após a formação técnica tive a experiência de trabalhar num centro de atenção 

psicossocial infanto-juvenil, onde o trabalho de enfermagem ficou mais evidenciado, 

através do cuidado com o sofrimento psíquico destes pacientes e seus familiares. 

Paralelamente, mantinha vínculo como voluntário num hospital geral do município de 

Nova Iguaçu, desenvolvendo habilidades e obtendo experiências no serviço 

hospitalar.  

Aos 19 anos já cursava universidade, certo que não escolhi a enfermagem, mas 

que fui por ela escolhido para ser agente de transformação na profissão, justamente 

para me tornar um colaborador junto aos futuros pacientes. Durante o curso 

universitário, ingressei como profissional vinculado ao serviço público, trabalhando 

como técnico de enfermagem.  

Ao terminar o curso universitário, fiz novos concursos e ingressei 

profissionalmente em novos hospitais. Após a formação como residente em 

enfermagem no Instituto Nacional de Cardiologia, fui empossado junto ao quadro 

efetivo do Hospital Federal dos Servidores do Estado, onde permaneci entre os anos 

de 2005 a 2011 no serviço de cardiologia. Assim, estive como plantonista por três 

anos, sendo os outros três anos no serviço de enfermeiro de rotina, nunca deixando 

o cuidado ao paciente de lado, mas tendo maior ênfase ao trabalho gerencial. Em 

paralelo, como muitos trabalhadores de enfermagem, desenvolvia atividade de 

enfermeiro plantonista no Hospital Municipal de um município do estado do Rio de 

Janeiro, mantendo dupla jornada e totalizando 60 horas semanais. 
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Após seis anos mudei de unidade hospitalar, fui trabalhar no Instituto Nacional 

de Câncer (INCA). Mas a minha história com o INCA não começou neste momento. 

Desde muito novo acompanhava minha mãe nas consultas no INCA. Após 

desenvolver câncer de mama e ser mastectomizada fora do INCA, ela se tornou 

paciente do instituto, acompanhando com exames de rotina e outras cirurgias 

necessárias. E em muitas destas consultas estávamos juntos nos corredores ou 

visitando nas enfermarias. Minha mãe sempre falava com admiração dos enfermeiros 

do INCA, e agora eu era um deles. Atuei como enfermeiro do INCA até 2012, 

posteriormente trabalhei como plantonista até 2013, sendo em seguida convidado 

para integrar a coordenação do serviço de terapia intensiva, ficando até 2015. 

Crescer profissionalmente e abraçar tamanha responsabilidade na seara da 

enfermagem, seja no cuidado ou na gerência dos serviços de enfermagem, foi algo 

desafiador. A enfermagem não se resume apenas no cuidar, mas numa totalidade de 

ações, que envolvem requisitos necessários para o desenvolvimento de um bom 

trabalho junto ao ser humano, acolhendo-o.  Assim sendo, alguns quesitos 

contribuíram na formação de minha identidade profissional, tais como: a firmeza nas 

decisões, a assertividade, a comunicação verbal e não verbal, a postura ético-

profissional e o desgaste físico por cuidar intensamente. 

Em minha caminhada profissional percebi a existência de comportamento não 

condizente de alguns profissionais de saúde, tratando-se da automedicação. Onde, 

dentre algumas situações, duas foram cruciais para imprimir tal percepção. A primeira 

ocorreu quando ainda era voluntário no hospital de Nova Iguaçu, momento em que 

presenciei a perda de uma colega de equipe de enfermagem devido ao uso indevido 

de medicação. A segunda situação ocorreu quando era universitário e técnico de 

enfermagem do serviço público, momento em que encontrei no quarto de descanso 

da equipe de emergência uma seringa, uma agulha e uma ampola vazia de 

medicamento psicotrópico, atentando-se aqui que tal fato ocorreu num local restrito 

para os profissionais no hospital.  

Assim sendo, tentando entender o que levava o profissional de saúde, que 

detém conhecimento sobre medicamentos e seus efeitos positivos e negativos, a fazer 

uso da automedicação no decorrer de sua jornada de trabalho, desenvolvi no final do 

curso de mestrado uma dissertação acerca do assunto. Especificamente, adotei como 

foco investigativo a automedicação de profissionais da enfermagem num hospital 
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geral. Logo, coloquei como intenção na abordagem acadêmica ir além da assistência 

aos pacientes, ampliando a atenção temática para entender o cuidar de quem cuida.  

Em concomitância com minha atuação profissional, período em que estava no 

INCA, desenvolvi uma dissertação de mestrado ‘Estratégias de Comunicação sobre 

Automedicação em Trabalhadores de Enfermagem em Terapia Intensiva Oncológica: 

Abordagem Qualitativa com o Discurso do Sujeito Coletivo’, direcionada ao Programa 

de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense (MPEA-EEAAC-UFF)’. 

Encontrando uma maneira de investigar o evento da automedicação no cenário do 

serviço de Terapia Intensiva Oncológica do Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva, Hospital do Câncer 2 (INCA-HC II).  

O estudo empreendido verificou que a automedicação é uma realidade 

crescente no cenário mundial, praticada por diversas classes sociais e povos, gerando 

um grande problema de saúde pública. Inclusive, no âmbito do trabalho em Saúde, 

trata-se de uma prática ligada ao ambiente de trabalho, devido às facilidades de 

acesso ao medicamento. Onde, consegue-se legitimar o ato da automedicação 

através de receitas fornecidas por médicos, isso sem a realização de consultas. 

Também, assessora o acontecimento da automedicação a prática do profissional com 

a medicação. 

Em alguns estudos, publicados por Griep, Rotenberg e Landsbergis (2011), 

Santos (2011) e Machado, Silva e Peder (2020), a prática da automedicação não está 

ligada unicamente aos trabalhadores de enfermagem, mas estes reúnem 

características peculiares que os tornam praticantes desta estratégia de autocuidado, 

seguindo linhas tênues entre as recomendações positivas e negativas dos órgãos de 

saúde reguladores. Constatou-se com o estudo de mestrado a existência da 

automedicação no dia-a-dia de enfermeiros da terapia intensiva oncológica. Sendo 

que, mesmo cientes da definição de automedicação, utilizavam analgésicos e anti-

inflamatórios, demonstrando naturalidade no ato de se automedicar. Ainda, tal 

aceitabilidade no uso dos medicamentos para tratar de problemas, salientou a 

propensão e admissibilidade no uso de antimicrobianos e de drogas psicoativas como 

antidepressivos e ansiolíticos.  

Prontamente, a propensão da automedicação por parte dos enfermeiros, 

aferida no estudo de mestrado, influenciou na elaboração da presente tese de 

doutorado. Isso porque, ao pensar sobre as possíveis razões do uso da 
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automedicação por parte destes profissionais, sobretudo no que tange o uso de 

drogas psicoativas, acabei notando a influência do ambiente de trabalho no bem-estar 

dos mesmos.  

Os trabalhadores associam suas atividades ao adoecimento, vinculando-o aos 

fatores como cansaço, dores e desequilíbrio emocional. Encaixando-se em tal 

associação a motivação para se automedicar. Sobretudo, no caso dos profissionais 

de cuidados paliativos em oncologia, que abraçam o sofrimento e o temor, geradores 

de desequilíbrio emocional, haja visto que a terminalidade da vida de pacientes faz 

parte do cotidiano laboral. Uma situação que provoca o estresse e, muitas vezes, está 

acompanhada por desgaste físico do enfermeiro, influenciando-o na adoção de 

medicamentos. Portanto, no ambiente de trabalho destes enfermeiros existe tanto a 

propensão ao desequilíbrio emocional como também ao desgaste físico.  

As instituições de saúde têm encontrado dificuldades para fornecer ao 

profissional de enfermagem melhores condições de trabalho. Conjuntura resultante 

da existência e predominância de fatores como: baixa remuneração, jornadas de 

trabalho extensas, elevada carga horária, condições de precariedade das instalações 

e dos equipamentos e/ou do número insuficiente de profissionais. Tais fatores 

ampliam o desequilíbrio emocional e o desgaste físico, gerando a insatisfação e a 

angústia, levando o trabalhador a desenvolver estratégias defensivas como rota de 

fuga, sendo uma delas a automedicação (VIEIRA et al., 2016).  Desta maneira, existe 

uma ligação complexa entre o trabalho e o bem-estar do profissional, havendo um 

campo fecundo para se pesquisar, especialmente a temática acerca da relação entre 

o sofrimento psíquico e as dinâmicas do trabalho em saúde.  

Uma temática que teve seu interesse despertado por meio da dissertação de 

mestrado, mas cujo fomento para se tornar uma tese de doutorado ocorreu com minha 

participação no Núcleo de Pesquisa em Cuidados em Saúde, Enfermagem e 

Subjetividades na Perspectiva Transdisciplinar (NEPESS-EAAC/UFF). Período em 

que participei da linha de pesquisa relacionada ao cuidado em seu contexto 

sociocultural. Desta maneira, sobressaltam-se os seguintes fatores de aproximação 

com a temática: o encontro com os dados advindos da dissertação de mestrado e a 

experiência como profissional da Saúde. Fatores que sinalizaram a necessidade do 

cuidar do profissional de enfermagem dentro do seu aspecto psicossomático, 

evidenciando o entendimento do seu sofrimento para se lidar com o mesmo, 

mantendo assim o bem-estar do trabalhador e sua produtividade. Partindo desta 
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necessidade, assim se constituiu o interesse em elaborar a presente tese de 

doutorado. Uma pesquisa feita no INCA, procurando investigar e ampliar a 

compreensão do sofrimento psíquico vivenciado pelos trabalhadores de enfermagem 

em oncologia, frente às particularidades do cuidado humano dirigido a este ambiente 

gerador de cuidado. 

O estudo empreendido parte do pressuposto de que o trabalho vem dotado de 

diversos significados. Na sua definição etimológica é a aplicação da atividade física 

ou intelectual; esforço, tarefa; serviço; fadiga; labutação; atividade humana aplicada à 

produção da riqueza (NEVES et al., 2018). Nesta perspectiva, trabalho se origina do 

termo latim tripalium, termo este inicialmente vindo de um instrumento de lavoura, tido 

mais adiante como um instrumento de tortura no império romano. As raízes 

etimológicas estão sobre uma mesma ótica, relacionando labor, ponus, travail e Arbeit, 

dando o sentido de cambalear sob uma carga, sendo também adotado para dores do 

parto. Além disso, trazem as mesmas raízes etimológicas que pobreza, mantendo 

associado a trabalho a conotação de dor e atribulação (ROHM; LOPES, 2015; 

ARENDT, 2016). 

O sentido está associado aos pobres que não tendo como pagar os impostos, 

eram obrigados a trabalhar, sendo atividades destinadas a escravos, pois dava noção 

de suplício, tortura e inferioridade. Com o desenvolvimento do comércio após a era do 

Renascimento, o trabalho ganhou uma ressignificação, tornando-se uma atividade 

humana importante, desenvolvida por nobres, abrangendo o sentido de aplicação de 

força ou habilidades e talentos humanos para alcançar um determinado fim (SAVIANI, 

2013). 

Já em sua definição filosófica, o trabalho apresenta-se como grau mais ou 

menos elevado de esforço, sofrimento ou fadiga, constituindo um custo humano do 

trabalho. (ABBAGNANO, 2012). No senso comum ou empírico, significa realizar uma 

obra que expresse resultados, trazendo consigo um reconhecimento social. O trabalho 

é dito como a atividade mais humana que existe, envolvendo a subjetividade do 

trabalhador, o seu suposto saber e a relação entre estas (DEJOURS, 2018). 

O trabalho humano acontece em função de uma questão planejada de algo, 

com objetivo de atender às necessidades humanas (PIRES, 2009). O trabalho 

também pode ser contextualizado pelas subjetividades, que inclui também a geração 

de sofrimento psíquico. Este tem por definição a vivência intensa e duradoura, na 

maioria das vezes inconsciente, de experiências dolorosas como angústia, medo e 
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insegurança, oriundas do conflito entre necessidades de gratificação do indivíduo e 

restrição no ambiente de trabalho (DE PAULA et al., 2010). 

O trabalho é uma das dimensões fundamentais da vida na atualidade, sendo 

determinante para as sociedades se organizarem e construir todo universo material e 

cultural, que dá suporte a sobrevivência. Porém, como ele é construído, vivido ou 

enfrentado pode ocorrer tanto o estresse como o sofrimento. Sendo o estresse 

empregado, desde o século XVIII, com o sentido de fadiga e cansaço. No entanto, ao 

longo do tempo, após preceitos de Selye na Biologia em 1959, passou a ser 

evidenciado pelas reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a situações 

que exigem esforço para adaptação, tornando-se assim um desequilíbrio do 

organismo adaptativo (CATALDI, 2015). 

Deste modo, o sofrimento no trabalho pode ser positivo ou negativo. Quando 

este sofrimento tem um destino positivo, o trabalhador é desafiado a usar suas 

habilidades e competências, a resolver questões complexas através de sua expertise, 

o trabalhador sofre e este sofrimento se torna um motor para o desenvolvimento das 

pessoas, trazendo satisfação, prazer. Mas esse mesmo sofrimento pode ter um 

destino negativo. O desequilíbrio do sofrimento e prazer, em que aos poucos o 

trabalhador não dá conta de suas atividades, pode se tornar patológico, influenciando-

o a desenvolver estresse acentuado, que pode gerar um quadro de depressão. 

(CATALDI, 2015). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) estima-se que 

mais de 300 milhões no mundo padecem de depressão. Os casos de transtornos 

psíquicos no trabalho no Brasil têm crescido, requerendo investigação e estratégias 

de cuidado (CARVALHO, 2010). Dados da Previdência Social revelou que em 2016 

foram registrados mais de 199 mil casos de afastamentos do trabalho por doenças 

relacionadas ao sofrimento psíquico, como estresse, depressão, transtornos de 

ansiedade, síndrome de burnout, entre outras (BRASIL, 2017). 

Buscando analisar o trabalhador a partir de suas experiências e suas vivências 

adquiridas no mundo do trabalho em saúde, FORTE et al. (2014) destacam como 

subjetividades do trabalho em enfermagem a satisfação e o prazer através da 

remuneração, do gostar do que faz, do reconhecimento, do trabalho em equipe, de 

poder salvar vidas. Noutro plano, a insatisfação surge da baixa autonomia, da gestão 

não participativa, da sobrecarga de trabalho, das condições de trabalho, do sofrimento 

do paciente.  
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Apesar do sofrimento psíquico ser entendido por muitos trabalhadores como 

um sofrimento silencioso, este é suficiente para interagir com o organismo humano e 

causar danos e desgastes aos trabalhadores. Esses desgastes muitas vezes não são 

considerados pelos trabalhadores, inclusive, boa parte das vezes, sendo suas 

manifestações despercebidas. A dimensão que se tem é de um trabalhador sem 

proteção, sentindo no corpo um sofrimento no qual não se consegue medir. 

FERREIRA et al. (2016) identificam o trabalho hospitalar como penoso e insalubre 

para toda a equipe envolvida. Contudo, adverte-se que o mesmo trabalho que produz 

o sofrimento, também é capaz de produzir satisfação e prazer através dos processos 

sublimatórios1. 

Mas há particularidades no que tange ao cuidado dos pacientes oncológicos, 

diferenciando o contexto do trabalho na seara da oncologia. A equipe de enfermagem 

se vê como participante de cada fase vivenciada pelo paciente. O difícil caminho 

percorrido pelo paciente, durante suas fases de tratamento, faz parte do cotidiano 

laboral do enfermeiro, abrangendo momentos como: a confirmação do diagnóstico de 

câncer; as definições de tratamento; cirurgia; quimioterapia; os desfechos positivos 

com a cura e negativos sem a cura; as definições de terminalidade; e a finitude de 

tratamento quando a cura não é mais possível (FERREIRA et al., 2016).  

O tratamento do câncer inclui práticas de cirurgias mutiladoras e tratamentos 

clínicos com desfigurações dos pacientes, abarcando um contexto de fragilidade 

emocional dos assistidos, mas necessário para salvar suas vidas. Costa et al. (2016) 

e Lima et al. (2016) afirmam que o cuidar em oncologia recebe ainda muito estigma 

de lidar com o sofrimento, as limitações, o desprezo e o medo. Levanta-se uma pré-

sentença de morte ao paciente, um sentimento de limitação e uma incompletude do 

cuidado com o outro. Por tudo isso, surgiram jargões entre os trabalhadores de 

enfermagem, quando estes são abordados por trabalhadores de outros serviços, 

como: ‘Ah, não! É muito sofrimento!’; “Deus me livre!’; ‘Eu não trabalho lá não!’; ‘Não 

aguento’; e ‘Como é que você aguenta?’.  

As estimativas do câncer têm crescido no Mundo e no Brasil segue este mesmo 

ritmo, ocupando o segundo lugar como causa de mortes. Estimativas para 2025 

 

1 De acordo com Abbagnano (2012) processos sublimatórios são mecanismos psicológicos de defesa, 
que consistem em transformar os impulsos (sexuais) em atividades psíquicas superiores, que segundo 
Freud tais impulsos são desviados e utilizados em outros domínios. 



27 
 

revelam um grande problema de saúde pública, com impacto de 20 milhões de casos 

novos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Portanto, haverá uma ordem crescente de 

pacientes a serem assistidos por profissionais da Saúde. 

Sendo fundamental que o monitoramento da morbimortalidade se torne rotina 

nos serviços de gestão da saúde, tornando-se um instrumento essencial para 

estabelecer ações de prevenção e controle do câncer e seus fatores de risco. Mas 

para que essas medidas tenham oportunidade de acontecer, faz-se necessário o 

envolvimento de profissionais capacitados e sadios. O câncer conduz a um contato 

estreito entre o paciente, seu cuidador e os profissionais de enfermagem, 

proporcionando um relacionamento interpessoal intenso, gerando laços de amizade e 

empatia (CARVALHO et al., 2010).  

Nas visões de Baldassarin et al. (2017) e Silva et al. (2015a), a vivência 

profissional no cuidar implica uma tensão emocional constante, atenção e grandes 

responsabilidades. Assim é a gênese do trabalho em saúde, porque resulta em lidar 

com dor, sofrimento e com a morte de pacientes, o que afeta os trabalhadores da 

saúde, propiciando o surgimento da síndrome de Burnout. Esta patologia é definida 

pelo desgaste do profissional com o trabalho e foi elaborado em 1974 por 

Freudenberger, para o sentimento de fracasso e exaustão causados por um excessivo 

desgaste de energia e de recursos entre profissionais que trabalhavam diretamente 

com pacientes dependentes de substâncias químicas (BALDASSARIN et al., 2017). 

Os estudos da Health Education Authority, feitos desde 1988, consideram a 

enfermagem como a quarta profissão mais estressante do setor público 

(RODRIGUES; MELO; BARBOSA, 2017). Também, segundo a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) no campo da enfermagem coloca-se, dentre as 

demais profissões, como uma das mais estressantes e existentes (OIT, 2016). Em 

pesquisas de sites especializados, ligados ao departamento de trabalho dos Estados 

Unidos, como o O*Net Resource Center (ONETCENTER, 2019) e Business Insider 

(AKHTAR; AYDIN, 2019), dentre as mais de 950 profissões registradas nos EUA, 10 

atividades da saúde aparecem entre as 20 mais estressantes, entre elas quatro 

especializações da Enfermagem. Também, citam a existência de índices de suicídios 

na área da enfermagem, sendo até três vezes mais elevado que na população em 

geral. Tais alertas são corroborados pela OMS (2018) em seus relatórios, que 

associam os desgastes ocupacionais como um sistema de más condições de trabalho 

no setor de saúde. Portanto, sendo necessário garantir condições de trabalho 
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descentes no setor da saúde, tratando-se de uma prioridade para estimular os países 

a desenvolver programas nacionais de proteção à saúde ocupacional. 

O indivíduo carrega consigo todo um contexto histórico que consiste em 

características únicas e pessoais e, no contexto do trabalho, este não aparece como 

uma máquina programada para fazer o que lhe é prescrito. De certo, o trabalhador 

deixa visível sua marca no trabalho (SOUSA; LUNARDI FILHO; THOFEHN, 2015). Na 

construção do ser trabalhador de enfermagem, muitas das vezes é interpretado como 

o ser que atua nas unidades assistenciais ou gerenciais, repletas de novas tecnologias 

para o cuidado humano. Apesar disso, não se leva em consideração o ser humano 

por trás do trabalhador, que cuida e que necessita de cuidado, pois é um ser que 

carrega subjetividades trabalho (SOUSA; LUNARDI FILHO; THOFEHN, 2015). A 

Figura 1 a seguir sintetiza tal conjuntura laboral da enfermagem, enfocando suas 

subjetividades. 

 

Figura 1 – Conjuntura laboral da Enfermagem com foco nas Subjetividades. Rio de 
Janeiro (RJ), 2020.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A saúde mental no trabalho trata-se de uma construção psicossocial, conforme 

Dejours (2018). Isso porque, é nas relações do trabalho que as coisas acontecem, na 
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relação com o outro que se constrói, sendo o outro o paciente ou os demais membros 

da equipe. 

Desta maneira, o estudo aqui empreendido almejou aferir a relação entre o 

sofrimento psíquico e as dinâmicas do trabalho em saúde, no entanto sem ignorar a 

existência da dualidade sofrimento e prazer no ambiente laboral da enfermagem.  

1.2 Delimitação do problema de pesquisa 

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Dados da 

Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) apontam para uma estimativa de 9,6 

milhões de mortes somente no ano de 2018, sendo estimados em 18,1 milhões de 

novos casos de câncer. Assim, uma em cada seis mortes no mundo estão 

relacionadas à doença. O impacto econômico estimado com o custo anual da doença 

é de aproximadamente US$ 1,16 trilhão. Por definição da OPAS, o câncer é um grupo 

de doenças, que tem por característica a criação de células anormais, as quais se 

multiplicam além de seus limites habituais e podem invadir ou espalhar para outros 

órgãos ou sistemas (OPAS, 2018). 

No Brasil, conforme o último levantamento estatístico do INCA, para o biênio 

de 2018-2019, estimou-se a incidência de 600 mil casos de câncer por ano e de mais 

de 225 mil mortes por ano. As taxas são consideradas compatíveis com as 

apresentadas em países em desenvolvimento. O custo aproximado é de 15 bilhões 

de reais ao ano (INCA, 2018). 

Com o crescimento dos casos de câncer e o avanço nas linhas de tratamento, 

os pacientes tem permanecido por mais tempo sob os cuidados dos profissionais 

envolvidos nesta área, com particular dominância do serviço de enfermagem, que 

participa dos protocolos institucionais de prevenção/promoção da saúde, detecção da 

doença, terapias curativas e paliativas de cuidado e inclusive no processo de morte 

(DEVITA; HELLMAN; ROSENBERG, 2014). 

Na prática clínica de enfermagem em oncologia, o desenvolvimento de 

pensamentos de frustração, sentindo sem forças físicas e com a mente exausta, assim 

como descrito a tanto tempo atrás por Popim (2001) é ainda hoje um achado 

frequente. Apesar de desenvolver o trabalho num ambiente tecnicamente favorável, 

com reconhecimento do seu trabalho e ser bem remunerado na prática dele, tais 

fatores não são por si só suficientes para impedir o surgimento de uma angústia 
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existencial. Isso porque, o que é requerido pelos pacientes, razão fundamental da arte 

e ciência em enfermagem, vai além do conhecimento técnico e científico. 

Dessa forma, faz necessário deixar em evidência este cuidado, revelando 

sentimentos aos quais escapam à observação objetiva, mas que acompanham e 

interferem o modo de agir do profissional de enfermagem. Inclusive, influenciando o 

seu modo de existir enquanto ser humano, conforme observaram Seeman e Garcez 

(2012). 

Na prática profissional, os trabalhadores de enfermagem participam do plano 

terapêutico dos pacientes em oncológica. Neste caminhar pela cura do paciente, há 

vitórias que são comemoradas intensamente. Mas devido à gravidade dos casos, o 

diagnóstico de terminalidade é uma vivência presente no dia a dia das equipes. Tal 

fato é denominado de várias maneiras na instituição hospitalar, como SNI (suporte 

não invasivo) ou FPT (fora de possibilidade terapêutica). Trata-se de uma maneira 

sutil para descrever o fim das possibilidades de tratamento de cura do câncer. Em 

alguns casos, após dispensar recursos humanos e materiais por vários dias, insistindo 

no cuidado crítico, pacientes são reclassificados por não haver possibilidade de cura 

terapêutica, dando às equipes de enfermagem uma sensação de “enxugar o gelo” 

corroborando com achados em outros trabalhos (SOUZA, 2019). 

Há um sentimento de impossibilidade do profissional diante deste quadro, que 

pode gerar frustrações e sentimentos de derrota. Alguns sintomas podem surgir, 

quando situações de enfrentamento não foram utilizadas, falharam ou não foram 

suficientes, sendo: a exaustão emocional, a avaliação negativa de si mesmo, a 

depressão ou a insensibilidade como defesa emocional (SILVA et al, 2015a). 

Mendes (2007) define o sofrimento como uma vivência intensa e duradoura de 

experiências dolorosas como angústia, medo e insegurança. Experiências que 

originam do conflito entre necessidades de gratificação do indivíduo e a 

impossibilidade de satisfação, ocasionada pelas restrições encontradas no ambiente 

de trabalho. Sendo a vivência do sofrimento silenciosa, tendo origem em situações 

adversas oriundas da organização, das condições e das relações de trabalho, as quais 

estruturam o ambiente produtivo das instituições de saúde. 

Carvalho et al. (2014) revela que o sofrimento psíquico no trabalho tem-se 

constituído a terceira causa de afastamento do trabalho entre os profissionais da 

enfermagem, provocando controvérsias e discussões sobre a possibilidade de existir 

ou não uma relação com o trabalho. A repercussão de fatores do ambiente de trabalho 
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na saúde mental das pessoas também é descrita por Dejours (2018). Segundo este 

autor, a organização moderna do trabalho, o ritmo, a tecnologia, o medo, a ansiedade, 

a pressão da chefia, dentre outros, causam um sofrimento escondido, de natureza 

psíquica. 

Dejours et al. (1994) afirmam que para suportar as pressões do trabalho, a 

maioria dos participantes constroem estratégias específicas de defesa, que 

contribuem para orientar todo o funcionamento psíquico numa direção determinada. 

E o trabalhador leva para casa esse funcionamento, uma vez que não é possível 

deixar seu funcionamento psíquico ausente. 

Em tal conjuntura, o estudo delimitou seu problema, margeando a investigação 

dentre os assuntos que envolvem o trabalho do enfermeiro no cuidado de pacientes 

com câncer. 

1.3 O objeto de pesquisa 

Delineamos como objeto de estudo indicadores de sofrimento psíquico em 

trabalhadores de enfermagem nos processos de cuidado na assistência oncológica. 

Partiu-se do pressuposto de que o cuidar do doente oncológico engloba um cenário 

de múltiplas demandas, gerando sofrimento psíquico no profissional de enfermagem 

em oncologia. Um ambiente que abarca assistências de emergência e de pacientes 

graves, podendo também haver o convívio prolongado entre equipe de enfermagem 

e pacientes durante o enfrentamento da doença. Por vezes, tal assistência abrange o 

processo de finitude de pacientes. 

Desta forma, foram eleitos indicadores com intuito de pesquisar a relação entre 

o sofrimento psíquico e as dinâmicas do trabalho em saúde, sendo: Escala de 

Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT); Escala de Custo Humano no Trabalho 

(ECHT); Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST); e Escala 

de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT). A eleição de tais 

indicadores incutiu um dimensionamento quantitativo ao estudo, justamente para 

retratar de maneira assertiva a realidade da temática investigada (HOFFMANN; 

TRAVERSO; ZANINI, 2014; MENDES, 2007). 

Assim sendo, a EACT serviu para destacar as representações relativas à 

organização, condições do trabalho e relações socioprofissionais, oferecendo dados 

acerca das condições do trabalho de enfermagem no hospital investigado. A ECHT 
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permitiu a obtenção de dados para se descrever as exigências do trabalho no hospital 

investigado, suas representações relativas ao custo físico, cognitivo e afetivo. Já a 

EIPST descreveu as representações relativas às vivências de prazer e de sofrimento 

no trabalho, capitaneando, em especial, as informações acerca do sofrimento dos 

enfermeiros advindos do trabalho. E a EADRT aferiu os efeitos do trabalho para a 

saúde dos enfermeiros, abrangendo danos físicos, psicológicos e sociais 

(HOFFMANN; TRAVERSO; ZANINI, 2014; MENDES, 2007). 

1.4 Questões da pesquisa 

As questões da pesquisa abarcaram a investigação da psicodinâmica do 

trabalho de enfermagem em oncologia, caracterizada pelo contexto do trabalho e seu 

custo humano. Isso porque, derivam do ambiente de trabalho em enfermagem a 

tensão e o sofrimento, que levam os enfermeiros a lidar constantemente com 

situações de fragilidade humana e de morte, durante o enfrentamento da doença. Uma 

conjuntura de trabalho fecunda para gerar tensões diversas, tanto de ordem pessoal 

como profissional. Uma conjuntura passível de investigação, posto haver a 

possibilidade de adoção de indicadores de prazer e sofrimento, que mapeiam, 

sobretudo, as situações prejudiciais ao funcionamento psicológico dos trabalhadores. 

Desta forma, o estudo pontuou algumas indagações:  

✓ A relação entre o sofrimento psíquico e o contexto de trabalho em enfermagem 

oncológica, em seus variados níveis de complexidade de atendimento, pode 

gerar adoecimento no trabalho? 

✓ Quais os indicadores de sofrimento psíquico vivenciados por trabalhadores de 

enfermagem em oncologia? 

✓ Como o profissional identifica o que gera sofrimento psíquico em seu processo 

de trabalho? 

1.5 Objetivos 

O estudo elegeu os seguintes objetivos: 

Geral:  

✓ Avaliar os indicadores de sofrimento psíquico, vivenciado por 

trabalhadores de enfermagem oncológica em um hospital público do Rio 
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de Janeiro, através de Inventário sobre o trabalho e riscos de 

adoecimento. 

Específicos: 

✓ Reconhecer os indicadores de risco humano do trabalhador de 

enfermagem em hospital público do Rio de Janeiro, sendo os mesmos 

ligados à assistência oncológica; 

✓ Verificar as associações de indicadores de sofrimento no trabalho de 

enfermagem; 

✓ Avaliar o discurso referente ao sofrimento psíquico de trabalhadores de 

enfermagem em oncologia, vinculados à hospital público do Rio de 

Janeiro; 

✓ Discutir estratégias para minimizar o sofrimento psíquico dos 

enfermeiros, estabelecendo linhas diretivas para cuidar do cuidador. 

1.6 Justificativa 

A relação de trabalho na Enfermagem é dotada de afeto entre o cuidador e o 

cuidado, despertando empatia e ressignificação. Para Ferreira et al. (2016) o hospital 

trata-se de um espaço que necessita de sorriso, atenção, bondade, calor humano e 

conhecimento técnico. Necessidades que amparam o profissional de enfermagem, 

fazendo-o lidar com a dor, a doença e a morte dos pacientes, condições tidas como 

insalubre, penosa e difícil para ambos. A sobrecarga mental, acrescida da carga 

física, é geradora de alterações afetivas, desencadeando fenômenos de ordem 

psicológica, psicossociológica e neurofisiológica.  

Os enfermeiros, que lidam com as especialidades de oncologia, vivenciam 

situações de angústia, sofrimento e morte, devido as características do curso do 

tratamento desta patologia e do ambiente de trabalho. Observa-se com frequência 

um desprendimento do trabalhador, que emprega seus conhecimentos científicos, 

tecnológicos e até suas forças no cuidado, esquecendo-se de prestar atenção as suas 

próprias necessidades. Este contexto profissional exige dos trabalhadores um ato de 

doação, pois o cuidar em oncologia vai além do cuidado físico do paciente, 

englobando exigências psicológicas tanto dele quando de sua família 

(BALDASSARIN et al., 2017). 
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A origem da palavra trabalho traz consigo a relação com o sofrimento. Dejours 

(2018) afirma que o trabalho não é o causador do sofrimento, uma vez que considera 

o sofrimento produtor do trabalho. Os avanços do conhecimento permitem tomar o 

sofrimento em duas vertentes: o sofrimento patogênico e o criativo. Descreve que o 

sofrimento criativo é o agenciador da realização do verdadeiro trabalho, é a alavanca 

do processo criativo. O sofrimento patogênico, por sua vez, diante do esgotamento 

de todos os recursos defensivos mobilizados, empurra o participante para um 

sentimento de Incapacidade. O sentimento de Incapacidade de dar conta das 

demandas sempre, mutantes do trabalho, justifica o fato de que o modo de ser dos 

trabalhadores encontra-se sob o foco da atenção dos estudos da psicodinâmica do 

trabalho (DEJOURS, 2011). 

O sofrimento psíquico surge como uma temática importante nas organizações 

da saúde, tendo em vista a sua repercussão na saúde dos trabalhadores e na 

qualidade do cuidado que estes oferecem à sociedade. Os profissionais que 

trabalham em ambientes considerados críticos, como, por exemplo, as Unidades de 

Tratamento Intensivo (UTI), apresentam mais chances de sofrimento psíquico. 

Conjuntura ocasionada pela complexidade das ações ali realizadas, com a 

proximidade com a morte e o estresse elevado. Alguns estudos amparam a 

associação entre a exaustão emocional com variáveis da organização, da natureza 

do trabalho e do indivíduo (DEJOURS, 2011; NOGUEIRA et al., 2018; GARCIA et al., 

2013; GARCIA; MARZIALE, 2018). Onde, o ambiente oncológico se identifica com o 

contexto de exaustão emocional BALDASSARIN et al., 2017). 

A literatura disponível tem se dedicado a investigar o sofrimento psíquico no 

trabalho. Ainda assim encontramos uma lacuna no conhecimento quando retratamos 

os trabalhadores de enfermagem oncológica, profissionais que lidam com a segunda 

maior causa de morte não violenta no Brasil, conforme mencionado havendo 

estimativa de crescente aumento de novos casos de câncer (INCA, 2018).  

Rodrigues (2012) descreve que o estresse está relacionado à enfermagem 

devido ao fato de trabalhar com pessoas doentes, em sofrimento físico e psíquico, 

além de outras diversas situações, que podem desenvolver estado de irritação, 

desapontamento e até depressão. Descreve ainda que a falta de recursos humanos 

e materiais, o relacionamento interpessoal entre a equipe, o excesso de atividades e 

a rotatividade de leitos, foram alguns dos aspectos que os enfermeiros relataram 
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associados as suas atividades e que se manifestaram através de sintomas físicos e 

psíquicos. 

Estas descobertas são compartilhadas por Takano (2012), que destaca o 

trabalho em enfermagem como uma vivência de emoções diferenciadas, podendo 

gerar sofrimento psíquico. Emerge um sentimento ao enfermeiro de gratificação ao 

desempenhar suas funções, sentindo-se útil e reconhecido no processo de cuidado. 

Apesar disso, o distanciamento do profissional às questões pertinentes ao seu próprio 

mundo mental, dos aspectos intrínsecos que lhes dizem respeito à ausência de 

percepção e elaboração dos seus sentimentos, pode dificultar o fluir dos subjetivos 

processos de desenvolvimento.  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011a), no Brasil a saúde do 

trabalhador constitui uma área da Saúde Pública, que tem como objetivos a promoção 

e a proteção da saúde do trabalhador. Adotando, para tanto, o desenvolvimento de 

ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho, dos 

agravos à saúde do trabalhador e a organização e prestação da assistência aos 

trabalhadores, compreendendo procedimentos de diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de forma integrada. 

Conforme Takano (2012) e Rodrigues (2012), as instituições de saúde 

oferecem subsídios para a implementação de ações de promoção e prevenção dos 

agravos à saúde do trabalhador em sofrimento psíquico. Destacam a criação de 

espaços para discussões em grupo com o objetivo de permitir aos trabalhadores a 

compreensão do sofrimento psíquico e as condições de trabalho, estabelecer uma 

relação dialógica entre chefia e trabalhadores no sentido de proporcionar melhores 

condições ocupacionais e, busca de estratégias para a reabilitação dos profissionais 

em sofrimento psíquico. 

De acordo com Cattani e Holzmann (2011), a abordagem da saúde mental, em 

conjunto com a problemática da saúde do trabalhador, propõe uma redefinição do 

conceito de saúde mental. Onde, o trabalho aparece como fator constitutivo de 

adoecimento e de saúde mental, em que a saúde passa a ser percebida como um 

movimento dos trabalhadores em direção a melhores condições para viver e 

trabalhar, e não como um modelo a ser seguido. 

Para Dejours et al. (1994) o sofrimento ligado ao trabalho produz uma vivência 

que se articula entre a saúde e a doença, ou seja, é uma vivência intermediária entre 

estas duas instâncias. E a normalidade não supõe ausência de sofrimento. A 
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normalidade é o resultado das diversas estratégias utilizadas pelos trabalhadores 

para enfrentar as situações geradoras de sofrimento, transformando-as em prazer, 

mantendo a estabilização psíquica e somática. Tal sofrimento é inerente ao mundo 

do trabalho, isto é, vai ao encontro destes trabalhadores, com sua trajetória individual 

e singular, com uma organização do trabalho. E é na organização do trabalho, através 

de suas divisões de tarefas, hierarquias, responsabilidades e sistemas de controles, 

onde devem ser procuradas as vivências que levam o trabalhador ao prazer ou ao 

sofrimento no trabalho (DEJOURS, 2018). 

A busca por motivos, que levam os trabalhadores ao adoecimento, possibilita 

maior compreensão dos mesmos e de sua realidade, contribuindo para a prática do 

cuidar de si e do desenvolvimento da cidadania. Assim, considera-se a enfermagem 

como promotora, mantenedora e recuperadora da saúde e bem-estar da população. 

Desta forma, buscamos integrar as lacunas apresentadas por esta tese à Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, do Ministério da Saúde (ANPPS) 

(BRASIL, 2011b).  

A Agenda Nacional tem como objetivo respeitar as necessidades nacionais e 

regionais de saúde, induzindo a produção de conhecimento nas áreas prioritárias 

para o desenvolvimento das políticas sociais. Contemplando desde a pesquisa básica 

até a operacional, produzindo novos conhecimentos e novas práticas, voltadas para 

o cuidado em saúde. A Agenda Nacional é uma estratégia da Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (BRASIL, 2011b).   

O projeto se encontra inserido na subárea 23 da agenda nacional de pesquisa, 

denominada Saúde, Ambiente, Trabalho e Biossegurança, que integra entre outras, 

as subcategorias 23.2.2 Riscos do Trabalho na área de Saúde, oriundos do próprio 

setor Saúde: riscos químicos, físicos, biológicos, psicossociais, biossegurança, 

ergonomia, iatrogenias, dentre outros; e 23.2.9 Investigação das condições de 

trabalho para categorias profissionais específicas: profissionais da saúde, educação 

e informática. 

Dentre os campos de pesquisa, a Enfermagem tem se destacado como ciência 

na produção do conhecimento. De acordo com Carvalho (2015), que trata das linhas 

de pesquisa para enfermagem no seu destaque filosófico e epistemológico, está 

inserido no eixo temático transversal Saúde, ambiente, trabalho e biossegurança em 

enfermagem. 
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As investigações sobre a saúde dos trabalhadores do serviço público, referente 

aos trabalhos decorrentes da atividade laboral nas esferas públicas em que atuam, 

ainda é restritiva. Apesar de vivenciarem relações menos instáveis de risco de 

demissão do trabalho, os servidores também estão expostos a outras formas de 

instabilidades, não estando imunes ao sofrimento psíquico. Alguns exemplos são as 

instabilidades vindas de possíveis privatizações ou terceirização de mão de obra, 

deterioração das condições de trabalho e da sua imagem, quando atribuído pelas 

deficiências dos serviços, crises das instituições públicas, políticas sazonais e voláteis 

(INFANTE, 2016). 

Como esforço para promover a saúde e a redução de danos aos trabalhadores 

da saúde no Brasil, foram criadas ações integradas sobre os determinantes dos 

agravos decorrentes dos processos de trabalho. Para tanto, instituiu-se a Rede 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), com objetivo de 

articular ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos trabalhadores 

(BRASIL, 2002). Em 2011, o Ministério da Saúde (MS), através do protocolo Nº 

008/2011, estabeleceu as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do 

Trabalhador do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011a). Em 2012, foi 

instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que se 

alinha com o conjunto de políticas públicas, considerando o trabalho como um 

determinante dos processos de saúde e doença (BRASIL, 2012a). 

Um conjunto de ações vem se desenvolvendo para que haja melhoria da saúde 

dos trabalhadores, e neste contexto torna-se importante cuidar de quem cuida. 

Produzir conhecimento também implica disseminar o saber produzido para 

divulgação no meio acadêmico e para que possamos contribuir para o avanço de 

novas tecnologias no processo de cuidar. Desta forma, esta pesquisa se justifica 

como meio de alavancar a produção científica da enfermagem sobre o referido tema. 

Consideramos as investigações um passo para a promoção da saúde dos 

trabalhadores de enfermagem em oncologia.  

1.7 Relevância 

Este estudo está inserido no Núcleo de Pesquisa em Cuidados em Saúde, 

Enfermagem e Subjetividades na Perspectiva Transdisciplinar (NUPECS) da EEAAC-

UFF. Sendo sua relevância acadêmica direcionada ao ensino em enfermagem, posto 
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contribuir para uma visão ampliada aos estudantes, tomando por base o foco na saúde 

do trabalhador e suas repercussões no desenvolvimento do trabalho. 

Conforme apresentado, o trabalho converge com as prioridades de pesquisa 

na saúde, a investigação dos riscos de trabalho na área da saúde e enfermagem, 

assim como as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem, foco desta 

tese. Pretendemos então refletir sobre as questões relativas à saúde psíquica e 

condições de trabalho do profissional de enfermagem que atua na área de oncologia, 

embarcado num cotidiano de dor, sofrimento, esperança e cura ou morte. 

Sendo assim, considero que pesquisar a respeito das contribuições de uma 

certa categoria de trabalhadores, que está em contato direto com os pacientes e suas 

famílias, no exercício do cuidado, pode trazer a luz não somente os mecanismos 

subjetivos, que usam para lidar com dor, morte e sofrimento, mas os saberes que 

constroem neste cotidiano. 

Na pesquisa em enfermagem, elevar o conhecimento sobre o tema pode 

repercutir positivamente na construção das ações de promoção da saúde do 

trabalhador, possibilitando a tomada de postura crítica, servindo do campo para a 

criação e implementação de novas políticas públicas e minimizando a lacuna do 

conhecimento sobre este tema, como medida educativa para a atualização de 

profissionais da área da saúde e corroborando para a melhor percepção do 

trabalhador quanto a sua saúde. 

Quanto à assistência e saúde do trabalho este estudo tem relevância para a 

reflexão das práticas do serviço de enfermagem, desde o serviço assistencial ao 

gerencial, no que tange ao gerenciamento das políticas de saúde voltadas para os 

trabalhadores de enfermagem, constantemente expostos ao estresse inerente ao 

trabalho que desempenham, às más condições de trabalho, aos múltiplos vínculos, 

contribuindo para desvelar o impacto do trabalho sobre a saúde e melhores condições 

de saúde deste trabalhador. 

Pretende-se que as informações constantes neste trabalho permitam uma 

ampliação das discussões sobre o sofrimento psíquico entre os trabalhadores de 

enfermagem, possibilitando uma postura crítica e mudanças benéficas nos 

profissionais em formação. Sendo assim, o estudo contribui para o fortalecimento das 

investigações científicas sobre sofrimento psíquico entre trabalhadores de 

enfermagem oncológica, anexando novos dados aos já existentes, cobrindo os hiatos 

de conhecimentos e abrindo novos campos de estudo nessa área  
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2 CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA DO ESTUDO 

A partir da Psicodinâmica do Trabalho, discutiremos os caminhos teóricos, que 

cercam a pesquisa em saúde do trabalhador, no que se inclina para a análise do 

sofrimento psíquico nos profissionais de enfermagem em oncologia.  

Trazemos a formação epistemológica da Psicodinâmica do Trabalho, 

desenvolvida através dos estudos do médico francês Christophe Dejours e suas 

bases, sua aproximação com os conceitos da Ergonomia e sua ampliação conceitual 

da Psicopatologia do Trabalho. Como ferramenta de aproximação ao tema, 

desenvolvemos estudo de Revisão Integrativa da Literatura sobre sofrimento psíquico 

na enfermagem oncológica. 

2.1 Fundamentação teórica 

A abordagem da psicodinâmica do trabalho tem seu marco através da 

publicação de Christophe Dejours em 1980, denominada ‘Travail: Usere Mentale. 

Essai de Psycopathologie du Travail’, traduzido para o português sob o título ‘A 

loucura do Trabalho: Estudo de Psicopatologia do Trabalho’, sendo sua sexta edição 

feita em 2018 (GIONGO; MONTEIRO; SOBROSA, 2015). Dejours trouxe um novo 

olhar para a compreensão das relações entre trabalho e saúde psíquica dos 

trabalhadores, subsidiando estudos e intervenções teórica e metodológica. Neste 

livro, Dejours traz um contexto histórico da saúde dos trabalhadores na França, 

buscando entender o sofrimento e o modo que os trabalhadores lidavam com este 

sofrimento e vai enforcar as vivências subjetivas do trabalho (DEJOURS, 2018). 

Nascido em abril de 1949 em Paris, Christophe Dejours, doutor em medicina, 

especialista em medicina do trabalho e psiquiatria e também psicanalista, é professor 

do Conservaitore National des Arts et Métiers em Paris, onde dirige o Laboratório de 

Psicologia do Trabalho e da Ação. Dejours tem realizado pesquisas sobre a vida 

psíquica e as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos trabalhadores para a 

superação e transformação do trabalho em fonte de prazer. Ele é considerado, 

portanto, como ‘pai da Psicodinâmica do Trabalho’, destacando-se nessa área, que é 

um campo de pesquisa focado na investigação da relação trabalho - adoecimento, no 

final do século XX (DOS-SANTOS et al., 2016).  
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A Figura 2 reforça a importância de Dejours, destacando sua colaboração 

científica, através da teoria da Psicodinâmica do Trabalho, desvelando o universo das 

relações que o trabalho tem com o sofrimento psíquico 

 

Figura 2 – Relação da teoria da Psicodinâmica do Trabalho com o sofrimento 
psíquico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Dejours (2018) divide a história dos trabalhadores franceses em três períodos, 

sendo o primeiro período referente ao início do século XIX, onde ocorre o 

desenvolvimento do capitalismo industrial. O trabalhador travava uma incessante luta 

pela sobrevivência no trabalho, dadas as condições precárias de saúde e higiene da 

época, e eram reportados altos índices de acidentes de trabalho, má alimentação, 

remuneração extremamente baixa. Esta fase ficou conhecida como miséria operária. 

Neste contexto surgiu o movimento higienista, como medida de reversão a 

insalubridade pública, mas tendo como cenário principal a continuidade do trabalhador 

no trabalho, visto o crescimento da indústria e as demandas por mão de obra.  

Neste tempo a luta pela saúde era uma luta pela sobrevivência. Segundo 

Dejours (2018) viver para o operário era não morrer. E o coletivo de operários inicia 
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uma luta, objetivando a construção da liberdade sindical e política, além do direito à 

vida, reivindicando redução das jornadas de trabalho.  

O segundo período foi marcado pela eclosão da Organização Científica do 

Trabalho, notadamente a partir da Primeira Grande Guerra Mundial e vai findar em 

1968. Dejours aborda com forte crítica as teorias fundamentadas por Frederick Taylor, 

surgindo com novas tecnologias de submissão gerando exigências que não eram 

conhecidas, particularmente sobre o tempo e o ritmo do trabalho.  

O Taylorismo, conforme Chiavenato (2014), fundamenta-se na aplicação de 

métodos de racionalização do trabalho, onde cada processo deve ser estudado e 

desenvolvido como uma ciência, a fim de alcançar a máxima produtividade, fato ainda 

hoje forte na cultura do trabalho.  Para isso, Taylor propôs cinco princípios para que 

as metas possam ser atingidas, tendo então a substituição de métodos baseados na 

experiência por metodologias cientificamente testadas; a seleção rigorosa e 

treinamento dos trabalhadores; a supervisão contínua do trabalho; a execução das 

tarefas com base na disciplina e respeito, de modo a evitar desperdícios; o 

fracionamento do trabalho na linha de montagem, fragmentando e hierarquizando.  

Como forma de conseguir o cumprimento dos métodos, Taylor propôs que 

houvesse incentivos salariais e premiações. Os trabalhadores tinham as mesmas 

expectativas que os patrões, que era a busca do lucro máximo, elevando o salário do 

trabalhador, enquanto o empresário reduziria seus custos. De acordo com Taylor 

(2010, p1), “[...] é possível dar ao trabalhador o que mais deseja - altos salários - e ao 

empregador o que ele quer - baixo custo de mão-de-obra - para seus fabricantes” 2 

(tradução nossa).    

A rigidez do sistema de produção é compartilhada por Henry Ford, que adota 

os métodos desenvolvidos por Taylor, com algumas particularidades, nas linhas de 

montagens de automóveis. Chiavenato (2014) relata que Ford entendia que o seu 

modelo era uma estratégia mais abrangente de organização da produção, envolvendo 

mecanização, uso de máquinas e ferramentas especializadas, linha de montagem e 

esteiras rolante. Assim, havia uma crescente divisão do trabalho e especialização do 

trabalhador.   

 

2 “[...] it is possible to give the workman what he most wants – high wages – and the employer what he 
wants – a low labor cost – for his manufactures.” 
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Havia grande preocupação com tempo e movimentos ociosos, chegando à 

conclusão que o espaço do trabalhador deveria ser delimitado para reduzir os 

movimentos desnecessários, onde apenas movimentos eficientes fossem executados 

em prol da produção. O filme ‘Tempos Modernos’, apresentado em 1936 por Charles 

Chaplin, reflete este contexto, onde uma máquina é acoplada ao operário para que 

ele não precisasse parar de trabalhar, suprindo suas necessidades básicas (LEAL, 

2013).  

Os operários eram submetidos a produzir mais cada vez mais, sem ao menos 

um incentivo benéfico para que houvesse motivação e satisfação ao trabalhador. 

Dejours (2018) destaca que neste período houve uma separação radical entre o 

trabalho intelectual e o trabalho manual. O aparelho psíquico não é a vítima a se 

mostrar, mas sim o corpo entregue a linha de produção e ao comando hierarquizado. 

Destaca o corpo sem defesa, explorado e fragilizado, em risco para doenças do corpo, 

pois não tem o seu principal meio de defesa, que é a psíquica. 

Mas foram implementadas melhorias nas condições de trabalho para manter o 

corpo trabalhador em atividade, visto que a Guerra consome mão de obra das cidades. 

Com a formação dos sindicatos de trabalhadores, principalmente das indústrias, onde 

eram mais numerosos, houve a redução da jornada de trabalho, com a implementação 

da jornada de 40 horas semanais. Período marcado pelas lutas por melhorias das 

condições e da segurança no trabalho, já que muitas patologias já estavam ligadas 

diretamente a determinados tipos de trabalhos e profissões, sobretudo ocasionadas 

pela falta de higiene e de prevenção de doenças (DEJOURS, 2018).  

A partir da greve francesa de 1968, marcadamente pelo mês de maio, 

houveram mudanças na percepção do adoecimento no trabalho. Nesta terceira fase, 

segundo Dejours (2018) há preocupação com a saúde mental dos trabalhadores. 

Credita-se ao Fordismo/Taylorismo os processos de adoecimento da estrutura 

organizacional do trabalho, propondo uma nova abordagem no que diz respeito a 

relação do homem com as atividades e tarefas por ele executada. As reivindicações 

não eram mais quantitativas e passam a ser qualitativas sobre o trabalho, definindo 

como fator causador do adoecimento mental a organização do trabalho. 

Neste cenário se desenvolveu a Psicopatologia do Trabalho, tendo como 

objetivo a investigação da organização do trabalho e sua relação com a saúde mental 

do trabalhador. Teve nos psiquiatras franceses Louis Le Guillant e Paul Sivadon seus 

principais teóricos. Sivadon apresenta uma nova forma de abordar o doente mental 
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através da Ergoterapia, onde o doente era incluído em atividades de trabalho, 

tornando também uma terapia de integração social (DEUSDEDIT JÚNIOR, 2014). 

Também apresenta o termo Psicopatologia do trabalho em seus estudos, sendo capaz 

de reconhecer a figura do trabalhador no doente mental (BILLIARD, 2011).  

Le Guillant desenvolveu pesquisas nesta abordagem, seguindo uma linha de 

percepção sociogenética dos problemas mentais, buscando estabelecer ligação entre 

os problemas psicopatológicos, as condições de existência e as situações vividas pelo 

doente. Interpretava a existência de nexos causais, que ligassem fatos realmente 

vividos em um determinado ambiente a uma situação concreta de adoecimento. Assim 

sendo, formou uma junção entre a alienação mental e alienação social, apresentando 

a doença no trabalho como consequência de toda a trajetória do indivíduo, aliados a 

um contexto de trabalho repleto de contradições e de exigências demasiadas 

(DEUSDEDIT JÚNIOR, 2014).   

Dejours segue os princípios da psicopatologia, ainda sob a ótica de causa e 

efeito, estudando as doenças relacionadas ao trabalho. Mas notadamente se 

interessou pelo estudo da normalidade, dispondo a compreender as estratégias 

defensivas, adotadas pelos trabalhadores a fim de evitar a doença e preservar o 

equilíbrio psíquico, ainda que de forma precária (DEJOURS, 2018).  Este mesmo 

autor, revela que apesar de estar num ambiente desfavorável ao trabalhador, na 

vivência de situações desestabilizadoras, existe uma certa neutralidade do sofrimento, 

um estado de normalidade. E isso se torna uma inquietação frente aos seus estudos 

de psicopatologia, levando então a se concentrar nesse estado de normalidade.  

Trilhando a linha da psicanálise, destaca-se o sofrimento como vivência 

subjetiva, mediadora entre a doença mental e o confronto psíquico. Dessa forma, o 

sofrimento deixa de ser visto como algo negativo, passando a representar a 

criatividade do trabalhador em desenvolver formas defensivas para lidar com as 

opressões da organização do trabalho. Assim, de acordo com Dejours (2018), o 

sofrimento é uma vivência subjetiva mediadora entre a doença mental e o conforto 

psíquico. 

Segundo Mendes (2007), para lidar com o sofrimento, os trabalhadores 

constroem estratégias para enfrentá-los, e estas podem ser de mobilização coletiva 

ou de defesa. As coletivas são empregadas pelo modo de agir do coletivo de 

trabalhadores, visando o objetivo de transformar o contexto do trabalho, tendendo a 

promover a criação de espaços de discussão. Com o trabalho fortemente pautado no 
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modelo taylorista de organização, a criação do sofrimento se dava no confronto do 

trabalhador com a organização do trabalho, e para isso eram desenvolvidas tais 

estratégias de defesas coletivas e individuais, de acordo com Dejours (2018). 

Na percepção da normalidade, já se afastando do sentido de causa e efeito, a 

partir da década de 90 as novas publicações de Christophe Dejours trazem novos 

rumos e então é cunhada uma nova área teórica, denominada Psicodinâmica do 

Trabalho. A partir das publicações De La Psychopatologie à la Psychodinamique du 

Travail de 1993 e Le facteur Humain (publicado no Brasil com o título “O Fator 

humano”) em 1995, Dejours passa a trazer uma nova nomenclatura para o que antes 

se via como psicopatologia. Assim, a Psicodinâmica do Trabalho foi fundamentada, 

mudando o foco das patologias relacionadas ao trabalho para o estudo desta 

normalidade outrora desvelada.   

A Psicodinâmica do Trabalho tenta compreender como os trabalhadores 

alcançam certo equilíbrio psíquico, mesmo que estes trabalhadores estejam imersos 

num ambiente ou situação de trabalho desestruturante, admitindo até que o sofrimento 

pode não estar presente (DEJOURS et al., 1994). 

Considera-se o trabalho como eixo central de estruturação do sujeito e prioriza 

em sua análise a organização do trabalho para compreender os processos de 

subjetivação. As vivências de prazer-sofrimento indicam o sentido do trabalho para o 

sujeito e tem origem no confronto entre a organização do trabalho e o aparelho 

psíquico do trabalhador. Destacam-se como importantes fatores de sofrimento no 

trabalho a pressão para trabalhar mais, o medo da incompetência e falta de esperança 

de ser reconhecido (DEJOURS, 2018). 

Dejours (2011, p.19) afirma que “o sofrimento é, antes de tudo, um sofrimento 

do corpo, que não pode haver sofrimento sem carne”. Mas a vivência de prazer e de 

sofrimento depende da interferência entre a subjetividade do trabalhador e as 

condições socioculturais, ambientais, econômicas e políticas nas quais o trabalho está 

inserido. É esta criatividade no trabalho que suscita ao trabalhador o uso da 

inteligência prática em seu benefício, promovendo as vivências de prazer.  

A partir desse pensamento já formado, a psicodinâmica entra em sua terceira 

fase de construção, com base nas ideias de Habermas, sobre a teoria comunicacional 

e a análise do trabalho na construção da identidade do trabalhador. Um estudo da 

dinâmica do reconhecimento do papel da vivência do prazer e do sofrimento no 
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trabalho, abrangendo todas as estruturas da organização do trabalho (DEJOURS, 

2011).  

Abaixo o Quadro 1 destaca um modelo evolutivo da psicodinâmica do trabalho. 

 

Quadro 1 – Modelo evolutivo da psicodinâmica do trabalho, Niterói (RJ), 2020. 

Fase Período Aspectos 

Nascimento 1970 
Psicossomático, estudo do sofrimento psíquico 

(inconsciente). 

Segunda 

fase 
1980 

Psicopatologia e Psicodinâmica (Ergonomia), início 

dos estudos sobre as estratégias defensivas. 

Terceira 

fase 
1990 

Foco na ampliação da Psicodinâmica, e influências 

da teoria comunicacional e a banalização da injustiça 

social, e no estudo do prazer e os mecanismos de 

enfrentamento dos trabalhadores. 

Fase atual 2000 

Ênfase ao estudo do trabalho na construção da 

identidade do trabalhador e as vivências de 

prazer/sofrimento no trabalho, na sublimação como 

estratégia de enfrentamento; na proposta de uma 

ação transformadora através do espaço de discussão 

coletiva onde a palavra possa ter autonomia e 

liberdade de expressão. 

Fonte: Adaptado com base em Bueno e Macêdo (2012) e Pires (2009). 
 

Dejours vê o trabalho não como enlouquecedor, mas que o contexto do trabalho 

pode levar ao sofrimento psíquico, dependendo das vivências e do ambiente de 

trabalho. Assim, propõe cinco categorias para estudar essa relação entre a 

organização e o trabalhador, que podem ser organizadas em dois eixos principais, 

organização do contexto de trabalho e mobilização subjetiva do trabalhador 

(DEJOURS et al., 1994). O Quadro 2 destaca as referidas categorias de análise da 

psicodinâmica do trabalho. 
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Quadro 2 – Categorias de análise da psicodinâmica do trabalho, Niterói (RJ), 2020. 

Eixo Categorias Definição 

Organização 

do Trabalho 

Organização 

do trabalho 

Se refere a divisão do trabalho entre  

os profissionais, o controle, a hierarquia e a 

divisão das responsabilidades. 

Condições 

de trabalho 

Refere-se ao ambiente de trabalho e  

seus riscos físicos, biológicos, as condições de 

higiene e segurança. 

Relações de 

trabalho 

 

Está pautada nas relações com as chefias,  

com os demais membros da equipe e as pessoas 

externas à organização, como os pacientes. 

Mobilização 

Subjetiva 

Vivências de 

prazer e 

sofrimento 

Engloba o sofrimento criativo e o patogênico, 

onde o trabalhador mobiliza os agentes 

causadores de sofrimento transformando em algo 

benéfico, sendo necessário liberdade da 

organização do trabalho para negociação dos 

desejos do trabalhador. Caso não encontre essa 

flexibilidade, se dá o surgimento do sofrimento 

patogênico, passando a utilizar estratégias 

defensivas para suportar o contexto de trabalho. 

Estratégias 

defensivas e 

espaço de 

discussão 

coletiva 

Tem função de adaptar o sujeito às pressões de 

trabalho com o objetivo de repelir o sofrimento. 

São desenvolvidas a partir da presença de uma 

situação externa.  

O espaço de discussão coletiva se destina a um 

espaço de fala e escuta em que podem ser 

expressas opiniões contraditórias a organização 

sem interferência, baseadas nas crenças, valores 

e posicionamento ideológico dos participantes do 

espaço. 

Fonte: Adaptado de Bueno e Macêdo (2012). 

 

Uma das descobertas mais importantes dos estudos da teoria dejouriana, foi a 

constatação que os trabalhadores desenvolvem estratégias de defesa individuais e 

coletivas. Os mecanismos de defesa individuais são interiorizados, e são abordados 

por Dejours (2018) no contexto do trabalho repetitivo, que visa o aumento da 

produtividade. Enquanto Taylor criticava aquele tempo ocioso do trabalhador, Dejours 

entende que é durante a “pausa para o café” que o trabalhador garante a continuidade 

das tarefas e a proteção da vida mental. 
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Mendes (2007) explica que as defesas de proteção são modos de pensar e agir 

compensatórios, visando racionalizar as situações geradoras de sofrimento. Nos 

momentos em que a organização do trabalho é rígida e imposta, bloqueia a 

capacidade do trabalhador para adequar a tarefa às suas necessidades mentais, 

causando fragilização somática. A fim de evitar o adoecimento, os trabalhadores 

tendem a se colocar ausentes de tais situações. Notam-se, em muitas situações do 

trabalho, vários sinais considerados como normais do dia-a-dia, porém podem estar 

relacionados ao sofrimento, tais como: cefaleias, insônias, alergias e irritação. Sinais 

que acabam por ser considerados como estresse natural às pressões do trabalho. 

Diferente dos mecanismos individuais, as estratégias de defesa coletivas 

devem possuir um consenso entre os trabalhadores, sendo construídas através do 

pensamento coletivo e operadas pelo grupo de trabalhadores. É através do coletivo 

que os trabalhadores constroem o sentido do sofrimento vivenciado, sendo por meio 

dos espaços de comunicação que compartilham seus sentimentos. Dejours (2011, p. 

103) define: 

As estratégias coletivas de defesa contribuem de maneira decisiva para a 
coesão do coletivo de trabalha, pois trabalhar é não apenas ter uma atividade, 
mas também viver: viver a experiência da pressão, viver em comum, enfrentar 
a resistência do real, construir o sentido do trabalho, da situação e do 
sofrimento. 

Vale salientar que as estratégias defensivas apenas amenizam o sofrimento, 

mas não modificam os aspectos adoecedores, presentes na situação de trabalho 

(VIEIRA et al., 2016). Segundo Dejours (2018), a execução das tarefas sem o 

envolvimento material, ou afetivo, exige esforço, utilizando-se as questões de 

motivação e desejo. Quando o progresso e o avanço da relação homem-trabalho são 

bloqueados, abre-se um canal para o aparecimento do sofrimento. 

Esse sofrimento pode ser criativo ou patogênico. Quando o trabalhador 

consegue canalizar o sofrimento, transformando-o através da criatividade, beneficia 

sua identidade e aumenta sua resistência ao risco de desestabilização do corpo e 

mente, passando a ser um mediador para a saúde. De forma contrária, quando não 

há possibilidade de adaptação entre a organização de trabalho e os desejos do 

trabalhador, esgotadas as possibilidades de negociação destes, surge o sofrimento 

patogênico, fruto do bloqueio dos canais de descarga das energias pulsionais, 

depositadas pelo trabalhador nas estratégias defensivas (VIEIRA et al., 2016).  
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Ainda na formação epistemológica da psicodinâmica, Dejours se apodera da 

contribuição da ergonomia para a elaboração dos conceitos do real do trabalho, que 

abarca o trabalho real e trabalho prescrito, e pressupõe certa engenhosidade do 

trabalhador e o uso do corpo e da mente para enfrentar o real trabalho. De acordo 

com Dejours, o Real do Trabalho se mostra como aquilo que resiste ao trabalho, 

impedindo ou atrapalhando a realização das tarefas. Não está contido nos manuais 

ou normas técnicas de condutas.   

Ante a essas dificuldades, o trabalho que é prescrito, o que se deve fazer e 

como se deve fazer, acaba por ser diferente do que o trabalhador faz para conseguir 

o objetivo. Peyon (2019) revela, que quando se aceita a dimensão do real nas 

atividades de trabalho e a subjetividade como lugar do pensamento, da elaboração 

psíquica e da criação de novas formas de realizar o trabalho diante dos limites e das 

dificuldades imprevisíveis, o sujeito sofre e atua no contexto da realização das tarefas, 

reconstruindo-se, escavando o real e encontrando soluções técnicas.  

Uma vez que ocorre a resistência real ao procedimento prescrito, e que o 

trabalhador percebe o limite intransponível de suas ações, sua subjetividade é 

afetivamente mobilizada. Essa mobilização é fonte de afetos, podendo estar na raiz 

de um adoecimento, mas também da engenhosidade, da criatividade, do 

desenvolvimento pessoal e da inteligência astuciosa, que encontra soluções para os 

problemas do trabalho prescrito, executando então o trabalho de forma real, da forma 

que o trabalhador consiga contornar e seguir atingindo seus objetivos. Dejours (2018) 

diz que trabalhar significa preencher a lacuna entre o trabalho prescrito e o trabalho 

real, sendo impossível atingir a qualidade se as prescrições forem seguidas 

rigorosamente. 

Daí surge o que Dejours (2018) define como inteligência astuciosa ou 

inteligência prática. Esta surge para contrapor as dificuldades do trabalho prescrito, 

se insere no trabalho como um elemento inesperado, subjetivo, quando a execução 

das tarefas exige do trabalhador uma decisão que não está presente em manuais de 

normas e procedimentos. 

Mendes (2007) trouxe uma adaptação ao modelo anteriormente apresentado, 

constituído de três eixos norteadores, demonstrando a Organização do Trabalho 

englobando o trabalho prescrito e o trabalho real, o modo de trabalhar responsável 

pela mobilização subjetiva, inteligência prática, a cooperação e os espaços de 



49 
 

discussão e as patologias: A Figura 3 faz a devida representação do modelo da 

Psicodinâmica.  

  

Figura 3 – Modelo da psicodinâmica. 

 

Fonte: Mendes (2007). 
 

Seguindo o raciocínio elaborado por Mendes (2007), a organização do trabalho 

é composta pelo trabalho prescrito, aparecendo no trabalhador o que ele realmente 

executa através do trabalho real, o trabalho vivo em si. E para o trabalhador, trabalhar 

tem um significado positivo, pois ali ele desenvolve sua inteligência prática para obter 

sucesso, atingir objetivos e subjetivamente neste trabalho o indivíduo encontra 

cooperação e reconhecimento, gerando prazer.  

Mas não ignora o fato de que trabalhar é impor cargas ao corpo, emergir 

também sofrimento. E esse sofrimento, quando trabalhado pela criatividade do 

trabalhador e do conjunto de trabalhadores, através de mecanismos de defesa 

individuais e coletivos, tendem a transformá-lo em vivências de prazer. Porém quando 

são bloqueadas, aí se dá lugar ao sofrimento patológico, refletindo somaticamente no 

adoecimento do corpo trabalhador (MENDES, 2007).  
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2.2 A influência da psicodinâmica do trabalho na enfermagem: revisão 

integrativa da literatura 

Como vimos, a psicodinâmica do trabalho busca entender o estado de 

normalidade dos trabalhadores, frente às vivências de prazer e sofrimento. Tal 

abordagem tem assumido importante papel nos estudos brasileiros sobre a 

organização do trabalho e suas relações com o trabalhador. Adotou-se como o 

método investigativo a revisão integrativa da literatura, ratificando estudos 

acadêmicos amparados na temática em pauta. Um método investigativo muito 

utilizado na seara da Saúde, já que corrobora na sintetização de pesquisas 

relacionadas à prática de assistência na saúde-doença, oferecendo substancialidade 

acadêmica ao entendimento do tema em curso. (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 

2011).   

Por conseguinte, a revisão integrativa da literatura, ao amparar o levantamento 

acerca de determinado tema, elenca os estudos com maior relevância, subsidiando 

assim a melhora no entendimento do ambiente da prática de assistência saúde-

doença. Inclusive, permitindo a finura no entendimento do tema, especialmente 

quanto à existência de possíveis lacunas, que podem ser abordadas em outros 

estudos no futuro (MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008). 

 

2.2.1 Estudos correlatos sobre a relação entre o sofrimento psíquico e as dinâmicas 

do trabalho em saúde 

Para realizar a revisão integrativa da literatura acerca psicodinâmica do 

trabalho na Enfermagem, usou-se alguns bancos de dados no decorrer de setembro 

de 2019. Os bancos de dados eleitos foram: Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). O banco de dados BVS concentra 

informações de diferentes bases de dados, sendo: Índice Bibliográfico Espanhol de 

Ciências da Saúde (IBECS), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), e Sistema Online de 

Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) (SCIELO, 2019; BVS, 2019). 

A efetivação da coleta de fontes literárias nos bancos de dados se fez por meio 

de descritores, tal como sugerido no site da BVS, na parte denominada Descritores 

das Ciências da Saúde (DeCS), dedicada ao assunto. Optou-se pelo uso de 
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descritores nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Onde, a partir dos 

descritores foram obtidos títulos e resumos (abstracts e resúmenes) de artigos, 

adotando-se para tanto o parâmetro PICO (P = Paciente, População ou Problema; I = 

Intervenção ou Indicador; C = Comparação ou Controle; O = Resultado ou Desfecho) 

(SANTOS, PIMENTA e NOBRE, 2007). Assim sendo, o parâmetro eleito se 

estabeleceu conforme a descrição do Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Descrição dos parâmetros da estratégia PICO. Niterói (RJ), 2019.  

Acrônimo Descrição 

P 
Um paciente ou grupos de pacientes com condição ou problema 

particular de saúde. 

I 
Destaca a intervenção, podendo ser: prevenção, terapêutica, 

diagnóstico ou gestão administrativa ou financeira. 

C A intervenção mais adotada ou nenhuma intervenção. 

O Resultado ou desfecho esperado. 

  

Fonte: Santos, Pimenta e Nobre (2007). 
 

Desta forma, estabeleceu-se como PICO: 

• P – Enfermeiros, nurses, enfermeras; enfermagem, nursing, enfermería; 

• I – Psicodinâmica do trabalho, work psychodynamics, psicodinámica 

laboral; 

• C – Inexistente; 

• O – Sofrimento psíquico, pychic suffering, sufrimiento psíquico. 

 

A utilização dos operadores booleanos AND e OR favoreceu o uso de 

combinação dos descritores eleitos, sendo o AND uma combinação mais restrita e OR 

mais aditiva. Colocou-se, dessa forma, como abordagem de busca: a) Enfermeiros 

AND enfermagem AND psicodinâmica do trabalho AND sofrimento psíquico; b) 

Nurses AND nursing AND work psychodynamics AND psychic suffering; e c) 

Enfermeras AND enfermería AND psicodinámica laboral AND sufrimiento psíquico. 

Ainda, foram eleitos alguns critérios na triagem das fontes literárias 

encontradas, sendo: 

• Critérios de inclusão - artigos publicados nos últimos seis anos; artigos 
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relacionados com a psicodinâmica do trabalho na Enfermagem no título, 

resumo ou assunto; artigos com disponibilidade gratuita; 

• Critérios de exclusão - artigos fora do âmbito da psicodinâmica do 

trabalho na Enfermagem; artigos repetidos; e artigos não pertencentes 

ao período estudado, ou seja, últimos seis anos. 

2.2.2 Compêndio literário 

Seguiu-se ao uso dos descritores, uma triagem inicial com aporte nos critérios 

de inclusão e exclusão, alcançando-se um volume de 206 artigos, abrangendo os três 

idiomas eleitos (português, inglês e espanhol). Tal quantidade de artigos obtida nos 

bancos de dados, teve a disposição elencada no Quadro 4. 

Quadro 4 – Número de publicações encontrados nos diferentes bancos de dados. 
Niterói (RJ), 2019. 

Base de dados Quantidade 

 

SCIELO 41 

IBECS 29 

LILACS 22 

BDENF 5 

MEDLINE 109 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Deste volume encontrado, separou-se 39 artigos, devido à maior relevância, 

sendo examinados em leitura na íntegra. Após o estudo dos artigos separados, houve 

uma nova seleção, baseada na eleição de artigos com maior conformidade com o 

tema do estudo, ficando 20 artigos selecionados. Uma seleção tida como primária, tal 

como indicado nas diretrizes PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões 

sistemáticas e Meta-análises). A Figura 4 destaca as etapas até a conclusão da 

seleção primária (MOHER et al., 2015). 
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Figura 4 – Fluxograma PRISMA demonstrando as diferentes fases de seleção das 
publicações incluídos nesse estudo  

 

Fonte: Autor com base em Moher et al. (2015). 

Cada uma das 20 publicações selecionadas apresentava sua especificação de 

ano da publicação, país onde o estudo foi realizado, autor e periódico, tal como 

apresentado no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Especificações dos estudos selecionados. Niterói (RJ), 2020. 

ANO 

PAÍS ONDE O 

ESTUDO FOI 

REALIZADO 

AUTOR PERIÓDICO 

2019 Brasil VASCONCELOS et al. REME rev. min. Enferm. 

2019 Finlândia HOPIA; HEINO-TOLONEN J Pediatr Nurs 

2018 Brasil DUARTE; GLANZNER, PEREIRA Rev. gaúch. Enferm 

2018 Brasil ALMEIDA Nursing 

2018 Brasil 
GLANZNER; OLSCHOWSKY; 

DUARTE 
Cogitare enferm 

2017 Brasil KOLHS et al.  Rev. pesqui. cuid. fundam 

2017 Turquia KAMISLI et al.  Niger J Clin Pract 

2017 Brasil 
SILVA; GONÇALVES; ZONATTO 

 
Rev. Adm. e Contda Unisinos 

2016 Brasil MARIANO; CARREIRA Ver. Gaúch. Enferm 

2016 Brasil DOS-SANTOS et al. Invest Educ Enferm 

2016 Brasil FABRIN, CASTRO Tecnológica 

2015 Brasil SILVA et al. Ver Esc Enferm USP 

2015 Brasil MARIANO et al. Texto & contexto enferm 

2015 Brasil OLIVEIRA; MAZZAIA; MARCOLAN  Acta paul. Enferm 

2015 Brasil LOBO; OLIVEIRA Rev Cien & Saberes 

2014 Brasil CAMPOS; DAVID; SOUZA Ver Enferm 

2014 EUA ROBERTS; GRUBB Rehabil Nurs 

2013 Brasil MITSI et al. Enfermaria Global 

2013 Brasil GARCIA et al. Ciênc. Cuid. Saúde 

2013 Brasil FERNANDES; KOMESSU Ver da Escola de Enferm USP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A Figura 5 a seguir destaca alguns periódicos da seara da enfermagem. 

Figura 5 – Periódicos e revistas científicas na área de enfermagem. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A síntese dos 20 artigos selecionados apresenta-se no Quadro 6 a seguir, 

abarcando estudos com procedimentos metodológicos quantitativos e qualitativos.  

Quadro 6 – Relação dos artigos selecionados para esse estudo. Niterói (RJ), 2020. 

AUTOR/ 

DATA 
TÍTULO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

VASCONCELOS 

et al, 2019 

Prazer e 

sofrimento no 

trabalho de 

enfermagem 

em unidade de 

terapia 

intensiva 

pediátrica 

Destacar as 

situações 

que geram 

prazer e 

sofrimento 

no trabalho 

de 

Enfermagem 

em ambiente 

de terapia 

intensiva 

pediátrica. 

 

 

 

 

Estudo descritivo 

com abordagem 

qualitativa. 

Adotou-se 

entrevista 

semiestruturada 

com 15 

enfermeiros de 

unidade de 

terapia intensiva 

pediátrica, meses 

set/out de 2016. 

 

A satisfação ocorre quando 

há situação de êxito na 

recuperação da criança. O 

sofrimento, torna o trabalho 

se associa as situações de 

falta de recursos e/ou 

materiais e de óbito da 

criança, que se intensifica 

com a interação com os 

familiares da criança 

falecida. O sofrimento gera 

no enfermeiro sentimentos 

variados: tristeza, 

impotência e frustração. 

Conclusão a satisfação e o 

sofrimento estão presentes 

na Enfermagem em 

unidade de terapia 

intensiva pediátrica. 
 

HOPIA; HEINO-

TOLONEN, 2019 

Families in 

Paediatric 

Oncology 

Nursing: Critical 

Incidents From 

the Nurses’ 

Perspective 

Descrever  

o desafio 

emocional 

dos 

enfermeiros 

na oncologia 

pediátrica. 

Estudo qualitativo 

com abordagem 

fenomenológica, 

entrevistas com 

17 enfermeiros 

em três hospitais 

diferentes 

 em 2017. 

Utilizou-se análise 

de conteúdo 

indutivo. 

 

Como resultado, os 

enfermeiros de oncologia 

pediátrica vivenciam 

sentimentos relacionados a 

sobrecarga emocional, 

devido ao desafio da 

interação com o doente e 

seus familiares, gerando 

estresse e incerteza 
 

Continua... 
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...continuação 

AUTOR/ 

DATA 
TÍTULO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

DUARTE; 

GLANZNER; 

PEREIRA, 2018 

O trabalho em 

emergência 

hospitalar: 

sofrimento e 

estratégias 

defensivas dos 

enfermeiros 

Analisar o 

sofrimento e 

estratégias 

defensivas 

de 

enfermeiros 

da 

emergência 

de hospital 

universitário. 

Estudo 

qualitativo, com 

referencial teórico 

da Psicodinâmica 

do Trabalho. 

Adotou-se 

entrevistas com 

18 enfermeiros no 

ano 2015. 

 

Encontrou-se sofrimento 

devido a superlotação, a 

sobrecarga de trabalho, a 

frustração e insegurança. 

O sofrimento ocasiona 

desgaste físico e 

emocional, tornando 

necessário o uso de 

estratégias coletivas e 

individuais que ofertam 

estabilidade, dentro e fora 

do ambiente de trabalho. 
 

ALMEIDA, 2018 

Prazer e 

sofrimento no 

trabalho do 

enfermeiro 

hospitalar 

Analisar 

fatores de 

prazer e 

sofrimento 

de 

enfermeiros, 

verificando 

os 

sentimentos 

vivenciados  

e os 

mecanismos 

de defesa. 

Utilizou-se uma 

pesquisa 

exploratória-

descritiva de 

ordem qualitativa. 

Efetivou-se 

entrevistas 

semidirigidas com 

8 enfermeiros de 

dois hospitais em 

São Paulo, entre 

nov/2010 e 

fev/2011. 

Analisou-se os 

dados com o 

respaldo teórico 

da psicodinâmica 

do trabalho e da 

teoria freudiana. 

 

A Enfermagem proporciona 

prazer e sofrimento, 

dependendo da conjuntura 

do trabalho, onde os 

processos psíquicos e 

sociais circundam o 

trabalho voltado para o ser 

humano. Sofrimento 

desencadeia os 

sentimentos negativos: dor, 

frustração, angustia, medo, 

inferioridade e tristeza. 

Contexto que pode gerar 

doenças somáticas nos 

enfermeiros. 
 

 

Continua... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

...continuação 
 

AUTOR/ 

DATA 
 

TÍTULO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

GLANZNER;  

OLSCHOWSKY; 

DUARTE, 2018 

Estratégias 

defensivas de 

equipes de 

saúde da 

família ao 

sofrimento no 

trabalho 

Investigar 

estratégias 

defensivas 

de 

profissionais 

da Saúde, 

adotadas 

como 

proteção ao 

sofrimento 

no trabalho 

na 

perspectiva 

da 

Psicodinâmic

a do 

Trabalho. 

Abordagem 

qualitativa, feita 

através de 

entrevistas 

coletivas com  

68 profissionais 

em 2012. Análise 

conforme Bardin 

(categorias de 

defesa: coletiva  

e individual). 

 

Os profissionais da Saúde 

estão atentos na busca por 

estratégias de 

enfrentamento do 

sofrimento provocado pelo 

trabalho. Sejam estratégias 

individuais ou coletivas, 

para transformar o 

ambiente de trabalho em 

local de satisfação sem 

danos à saúde. 
 

KOLHS  

et al., 2017 

A enfermagem 

na urgência e 

emergência: 

entre o prazer e 

o sofrimento. 

Analisar 

situações de 

prazer e 

sofrimento 

em 

Enfermagem 

na urgência 

e 

emergência 

hospitalar. 

Estudo 

qualitativo, 

descritivo, estudo 

de caso; coleta de 

dados por meio 

de entrevista 

semiestruturada e 

observação, com 

34 enfermeiros do 

setor de Urgência 

e Emergência de 

um hospital em 

Santa Catarina. 

Feita análise de 

conteúdo de 

Bardin e 

fundamentada na 

Psicodinâmica do 

Trabalho. 

 

Prazer e sofrimento fazem 

parte do contexto 

hospitalar estudado. Sendo 

sofrimento gerado por 

situações frustrantes de 

impotência e incômodos 

físico e emocionais. O 

sofrimento dos enfermeiros 

pode gerar falta de 

dinâmica profissional e 

adoecimento por 

desequilíbrio emocional. 

Deve-se ter a visão integral 

da saúde do trabalhador 

enfermeiro. Incluindo 

estratégias defensivas ao 

sofrimento. 
 

 

Continua... 
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...continuação 

AUTOR/ 

DATA 
TÍTULO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

KASMILI  

et al., 2017 

Cancer patients 

and oncology 

nursing: 

Perspectives of 

oncology 

nurses in 

Turkey 

Aferir as 

dificuldades 

da 

enfermagem 

oncológica 

que podem 

causar 

Síndrome de 

Burnout 

(Síndrome 

do 

Esgotamento 

Profissional). 

Estudo qualitativo 

com base em 

questionário 

semiestruturado, 

aplicado em  

70 enfermeiros 

oncológicos do 

hospital de 

oncologia da 

Universidade 

Hacettepe, no 

período entre 

janeiro e abril  

de 2012. 

Constatou-se que o 

trabalho com pacientes 

com câncer elevas o 

desgaste dos enfermeiros, 

ficando com nível de 

estresse elevado, 

sobretudo devido a 

influência do atendimento 

psicológico aos pacientes. 

Situação que pode levar os 

enfermeiros à exaustão, 

podendo desenvolver 

Síndrome de Burnout. 

SILVA  

et al., 2017 

Determinantes 

de prazer e 

sofrimento no 

trabalho 

hospitalar: uma 

análise à luz da 

teoria da 

psicodinâmica 

do trabalho 

Investigar os 

fatores de 

prazer e 

sofrimento  

no labor 

hospitalar. 

Estudo descritivo, 

qualitativo com 

estudo de caso, 

com 184 

entrevistados,  

em questionário 

aplicado em 

2015. Análise foi 

feita conforme 

apuração de 

escala Likert, 

 

A análise aferiu os 

determinantes de prazer e 

sofrimento dos 

profissionais. Sendo para 

os enfermeiros:   

 

a) prazer relacionado a 

gratificação e a liberdade 

(pensar, falar, sensação de 

recompensa, orgulho e 

identificação  

com o trabalho) 

 

 b) sofrimento relacionado 

a desgaste emocional, 

desânimo, sobrecarga e a 

insegurança  

no trabalho. 
 

 

Continua... 
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...continuação 

AUTOR/ 

DATA 
TÍTULO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

SANTOS  

et al., 2016 

Feelings of 

nurses faced 

with death: 

pleasure and 

suffering from 

the perspective 

of 

psychodynamic

s of Dejours 

Analisar os 

sentimentos 

de 

enfermeiros 

quando há 

confronto 

com a morte,  

a luz da 

psicodinâmic

a Dejouriana. 

Estudo 

qualitativo, 

exploratório, com 

11 enfermeiros, 

com questionário 

aberto aplicado 

em 2010. Análise 

feita com base na 

proposta de 

Dejours. 

 

Os sentimentos 

identificados foram:  

a) prazer - sensação de 

dever cumprido, conforto e 

alívio;  

b) sofrimento - tristeza, 

frustração, dificuldade com 

o luto, impotência e 

incapacidade. Mecanismos 

de defesa no sofrer: não 

pensar no sofrimento e 

morte, refugiando-se no 

trabalho. 
 

FABRIN; 

CASTRO, 2016 

As possíveis 

influências do 

ambiente de 

trabalho no 

adoecimento 

psíquico de 

trabalhadores 

ativos do 

município de 

Seara – SC 

Identificar 

fatores de 

influência no 

ambiente de 

trabalho e 

adoecimento 

psíquico de 

trabalhadore

s ativos do 

Município de 

Seara – SC. 

Estudo 

quantitativo com 

12 profissionais 

da saúde, 

distribuídos em 

âmbito público e 

privado, em 2009, 

aplicou-se 

questionário. 

Análise foi feita 

pelas Escalas 

Beck. 

O resultado  

aferiu presença  

de sintomas de depressão 

nos profissionais, contudo 

não  

captou vontade suicida 

neles.  

Constatou-se, portanto, 

ambiente propício para 

adoecimentos psíquicos. 

 

Continua... 
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...continuação 

AUTOR/ 

DATA 
TÍTULO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

SILVA  

et al., 2015 

Depressão e 

risco de suicídio 

entre 

profissionais de 

Enfermagem: 

revisão 

integrativa 

Analisar 

fatores 

relacionados 

a depressão 

 e suicídio 

entre os 

profissionais 

da 

enfermagem. 

Estudo de revisão 

integrativa com 

20 artigos. 

 

Foram identificados como 

fatores de risco para a 

depressão e suicídio entre 

profissionais de 

enfermagem, as situações 

pertinentes ao ambiente de 

trabalho. Inclui-se as 

situações de relação com o 

sofrimento de 

pacientes/familiares, 

problemas internos e 

pouco tempo de profissão. 

Havendo possibilidade de 

desenvolver Síndrome de 

Burnout. 
 

LOBO; 

OLIVEIRA, 2015. 

Qualidade de 

vida dos 

profissionais de 

enfermagem 

Analisar 

literatura 

científica 

acerca da 

qualidade de 

vida dos 

enfermeiros. 

Estudo qualitativo 

do tipo revisão 

integrativa. 

 

Avaliou-se como fatores de 

melhora na qualidade de 

vida: boa interação social, 

boa comunicação 

interpessoal e motivação. 

Quanto a piora na 

qualidade de vida ficou 

relacionada aos fatores: 

turno, sobrecarga e 

condições de trabalho. 
 

 

Continua... 
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...continuação 

AUTOR/ 

DATA 
TÍTULO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

MARIANO  

et al., 2015 

Organização do 

trabalho de 

enfermagem 

nas instituições 

de longa 

permanência 

para idosos: 

relação com o 

prazer e 

sofrimento 

laboral. 

Conhecer o 

prazer o e 

sofrimento 

no ambiente 

laboral da 

Enfermagem. 

Estudo descritivo, 

exploratório, com 

27 enfermeiros, 

com entrevistas 

semiestruturadas 

individual, feito 

em 2013. Análise 

fundamentada na 

Psicodinâmica do 

Trabalho de 

Dejours. 

 

Aferiu-se que existem 

sofrimento e prazer no 

labor da Enfermagem. 

Sofrimento: pelo esforço 

físico, pela rotina acelerada 

e repetitiva, pelos recursos 

humanos escassos, pelos 

acúmulos de 

responsabilidades e pela 

ausência de serviço 

médico presencial na 

instituição. Prazer: pela 

boa convivência da equipe, 

pela liberdade de 

modificação da 

organização de trabalho e 

pela criação de vínculos 

com os idosos. 
 

OLIVEIRA  

et al., 2015 

Sintomas de 

depressão e 

fatores 

intervenientes 

entre 

enfermeiros de 

serviço 

hospitalar de 

eergência 

Verificar 

labor dos 

enfermeiros 

do serviço 

hospitalar de 

emergência, 

se há 

existência de 

depressão e 

analisar 

percepção 

sobre o 

sofrimento 

psíquico 

Estudo 

transversal com 

23 enfermeiros 

em 2013. Adotou-

se questionários 

com escalas de 

aferição de 

estresse e 

perguntas 

abertas. Análise 

foi feita com base 

nos escores das 

escalas 

(Depressão de 

Beck, Hamilton e 

Montgomery-

Asberg) 

 

91,3% dos enfermeiros 

tinham sintomas de 

depressão. Haviam 

situações de adoecimento 

relacionadas com às 

condições do trabalho, tais 

como: sobrecarga, 

desvalorização,  

falta de recursos humanos 

e materiais. Sendo que os 

enfermeiros não se 

percebiam adoecidos,  

todos foram encaminhados 

para tratamento. 
 

Continua... 
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...continuação 

AUTOR/ 

DATA 
TÍTULO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

CAMPOS; DAVID; 

SOUZA, 2014. 

Prazer e 

sofrimento: 

avaliação de 

enfermeiros 

intensivistas  

à luz da 

psicodinâmica 

do trabalho 

Avaliar as 

causas do 

prazer e 

sofrimento 

nos 

enfermeiro 

intensivistas 

 

Estudo descritivo, 

quantitativo, com 

amostra de  

44 enfermeiros de 

um hospital 

privado em 2008. 

Adotou-se escala 

de indicadores de 

prazer e 

sofrimento no 

trabalho. 

Analisou-se as 

informações 

através de 

estatística 

descritiva, 

tomando por base 

a psicodinâmica  

do trabalho. 

O estudo concluiu que há 

uma subjetividade 

intrínseca ao trabalho da 

Enfermagem.  

Aferiu como causas do 

prazer: a liberdade de 

expressão e a realização 

profissional. Já como 

causas do sofrimento: 

esgotamento profissional e 

falta de reconhecimento. 

ROBERTS; 

GRUBB, 2014 

The 

consequences 

of nursing 

stress and need 

for integrated 

solutions 

Analisar o 

impacto que 

o estresse no 

trabalho de 

Enfermagem 

Estudo do tipo 

revisão de 

literatura. 

 

As condições e o ambiente 

social do trabalho 

influenciam no 

desenvolvimento do 

estresse dos enfermeiros. 
 

MITSI et al., 2013 

Influência do 

contexto de 

trabalho na 

saúde dos 

profissionais de 

enfermagem de 

uma unidade de 

terapia 

intensiva em 

um hospital 

universitário 

Analisar o 

contexto de 

trabalho em 

uma da 

Unidade de 

Terapia 

Intensiva 

(UTI), tendo 

como 

referencial a 

teoria da 

psicodinâmic

a do trabalho 

 

Estudo 

exploratório 

quantitativo, com 

58 enfermeiros de 

uma UTI de 

hospital 

universitário. 

Adotou-se escala 

de Avaliação do 

Contexto de 

Trabalho (EACT), 

composta por três 

fatores: contexto, 

condições e 

relações 

socioprofissionais 

de trabalho. 
 

Os enfermeiros vivenciam 

situações desgastantes no 

trabalho. Porque o trabalho 

pode gerar sofrimento 

psíquico, conforme a teoria 

da psicodinâmica do 

trabalho, sobretudo em 

ambiente  

de UTI. 

Continua... 
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...continuação 

AUTOR/ 

DATA 
TÍTULO OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

GARCIA et al, 

2013 

O sofrer no 

trabalho: 

sentimentos de 

técnicos de 

enfermagem do 

pronto-socorro 

de um hospital 

universitário 

Observar os 

sentimentos 

de 

sofrimento 

dos 

profissionais 

de 

enfermagem 

em pronto-

socorro, 

adotando 

referencial 

da 

psicodinâmic

a do trabalho 

Estudo  

qualitativo feito 

com entrevistas 

junto a 94 

profissionais 

atuantes em 

pronto-socorro, 

em 2010. Análise 

foi feita conforme 

a proposta  

por Bardin. 

 

O sofrimento ficou 

relacionado com as 

categorias:  

a) cenário do trabalho – 

sobrecarga de trabalho, 

possibilidade iminente de 

imprevistos, 

descontentamento com o 

resultado do trabalho e 

falta de reconhecimento no 

trabalho;  

 

b) conflitos internos e 

pessoais - diagnóstico e 

história do paciente, 

Influência da vida pessoal 

no trabalho e do trabalho 

na vida pessoal. 
 

FERNANDES;  

KOMESSU, 2013. 

Desafios do 

enfermeiro 

diante da dor e 

do sofrimento 

da família de 

pacientes  

fora de 

possibilidades 

terapêuticas 

Identificar os 

desafios dos 

enfermeiros 

na 

assistência 

às famílias 

de pacientes 

frente a dor e 

o sofrimento 

Estudo qualitativo 

com entrevista 

semiestruturada 

com 18 

enfermeiros em 

2008. Foi feita a 

técnica de análise 

de conteúdo. 

 

Revelou-se que ao dar 

assistência às famílias, os 

enfermeiros fazem 

reflexões sobre a vida, 

abrangendo valores 

pessoais e éticos, como 

também o processo do 

morrer. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Os artigos apontam, que na psicodinâmica do trabalho na Enfermagem, existe 

a concomitância de diferentes tipos de sentimentos, sendo tanto positivos quanto 

negativos. Onde, os sentimentos positivos relacionam-se com o prazer e os negativos 

com o sofrimento. (ALMEIDA, 2018; VASCONCELOS et al., 2019). Um resultado com 

base na teoria da psicodinâmica do trabalho, que na área da Enfermagem estuda a 

relação do enfermeiro com seu ambiente de trabalho, o que no caso envolve tanto a 

infraestrutura médico-hospitalar como relacionamentos com outros profissionais e 

com pacientes e seus familiares. Sendo a psicodinâmica do trabalho calcada nos 

conhecimentos preconizados por Christophe Dejours. (DOS-SANTOS et al., 2016). 

Especificamente, a psicodinâmica do trabalho na Enfermagem estuda os 

processos psíquicos vinculados às situações do cotidiano dos enfermeiros, 
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envolvendo sentimentos díspares. E, como em qualquer cenário de vida de todos 

seres humanos, seja em ambiente pessoal ou profissional, existem os momentos de 

prazer e de sofrimento, influenciando positivamente ou negativamente a relação deles 

com o mundo ao seu redor. Onde, os sentimentos relacionados ao prazer são fáceis 

e melhores para assimilar, enquanto os sentimentos relacionados ao sofrimento não 

são. É este ponto nevrálgico do ser humano, lidar com o sofrimento, que ocorre o seu 

desequilíbrio emocional, interferindo na qualidade de vida de seu cotidiano e abrindo 

precedente para doenças somáticas. Logo, o enfermeiro, por possuir um cotidiano 

intenso em seu ambiente profissional, tende a absorver maior carga de sentimentos 

relacionados ao sofrimento, mesmo que, por vezes, de forma inconsciente. 

(ALMEIDA, 2018; VASCONCELOS et al., 2019). Isso porque, existe um embate entre 

o enfermeiro e a sua realidade de trabalho, momento que abrange uma dinâmica 

passível absorção de sofrimentos, advindos de conflitos ou de situações 

desestabilizadoras, emocionalmente. (ALMEIDA, 2018; VASCONCELOS et al., 2019; 

KOLHS et al., 2017; SILVA et al., 2017). 

Esta balança que permeia o prazer e o sofrimento no labor da Enfermagem é 

debatida por estudos, os quais tentam identificar os fatores que geram ambos os 

sentimentos. Um estudo com 184 profissionais, que apontou a existência de prazer e 

sofrimento na Enfermagem, relatou que para os enfermeiros existia tanto prazer como 

sofrimento no labor.  

Para o estudo, o prazer relacionou-se com a gratificação, a liberdade (pensar, 

falar), o orgulho de dever cumprido e a identificação com o trabalho, enquanto o 

sofrimento vinculou-se a desgaste emocional, o desânimo, a sobrecarga e a 

insegurança no trabalho. (SILVA et al., 2017). Já um outro estudo com 11 enfermeiros, 

o prazer estreitava-se também com a sensação de dever cumprido, mas ainda 

abrangia o conforto e o alívio pela eficiência na assistência aos pacientes. Enquanto 

o sofrimento indicado pelo estudo envolvia a tristeza, a frustração, a dificuldade com 

o luto, a impotência e a incapacidade. (DOS-SANTOS et al., 2016).  

Seguindo a linha de identificação de fatores geradores de prazer e sofrimento, 

ainda destacam-se mais dois estudos. O primeiro, feito com 44 enfermeiros, destacou 

os fatores de prazer como a liberdade de expressão e a realização profissional, 

apontando como fatores de sofrimento o esgotamento profissional e a falta de 

reconhecimento. (CAMPOS; DAVID; SOUZA, 2014). O segundo, feito com 27 

enfermeiros de instituições de idosos, identificou a relação do prazer com a boa 
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convivência da equipe, com a liberdade de modificação da organização de trabalho e 

com a criação de vínculos com os idosos. Porém, no estudo chama a atenção os 

fatores relacionados ao sofrimento, porque existem particularidades no convívio 

intenso e, por vezes, prolongado com os idosos. Sendo os fatores de sofrimento 

identificados como: o esforço físico da rotina acelerada e repetitiva; os recursos 

humanos escassos; o acúmulo de responsabilidades; e a ausência de serviço médico 

presencial na instituição. De certo, entre os fatores de prazer e de sofrimento, os 

fatores de sofrimento são responsáveis por afetar negativamente o psíquico do 

enfermeiro, o que não é o caso dos relacionados ao prazer (MARIANO et al., 2016).  

O trabalho de assistência no processo saúde-doença, por si só, já imprime 

sentimentos intensos ao ambiente de trabalho do enfermeiro, sobretudo quando 

relacionados aos fatores de sofrimento. Contudo quando há maior proximidade com 

as situações de morte, o enfermeiro se estreita ainda mais com os fatores geradores 

de sofrimento. Seriam os casos de trabalhos na urgência, na emergência e na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) hospitalar, assim como com indivíduos portadores de 

doenças terminais ou graves e com idosos e crianças. Tratam-se de ambientações de 

trabalho que induzem o enfermeiro a ter emoções conflitantes, relacionadas com a 

prática de sua profissão e com sua percepção acerca da morte (DUARTE; 

GLANZNER; PEREIRA, 2018; KAMISLI et al., 2017).  

A proximidade com a morte faz com que o enfermeiro reflita sobre a vida, 

criando percepções sobre valores pessoais e éticos, mas, especialmente, sobre o 

processo de morte. Inclusive, tais questionamentos internos foram aferidos em estudo 

com 18 enfermeiros, que trabalhavam na assistência de doentes graves 

(FERNANDES; KOMESSU, 2013). Outro exemplo é o trabalho de Enfermagem numa 

UTI pediátrica, que pode gerar sentimentos intensos, pois a morte da criança 

repercute como uma forma de sofrimento para o enfermeiro. Além de presenciar o 

óbito infantil, o enfermeiro também sofre ao presenciar a dor dos familiares da criança 

falecida, abarcando sensações negativas como: tristeza, impotência e frustração. 

(VASCONCELOS et al., 2019). Acompanha tal conjuntura exemplificada um outro 

estudo, o qual apontou no exercício da Enfermagem oncológica pediátrica uma 

sobrecarga emocional em 17 enfermeiros, ocasionada pela interação dos profissionais 

com as crianças doentes e seus familiares. (HOPIA; HEINO-TOLONEN, 2019).  

Fora o ambiente pediátrico, também existem exemplos do sofrer do enfermeiro 

em ambiente de trabalho com proximidade da morte. Como o caso do estudo feito 
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com 18 enfermeiros do setor de emergência de um hospital universitário, que aferiu 

desestabilidade emocional em todo o grupo investigado, gerada pelos motivos:  

superlotação, sobrecarga de trabalho e frustração. Havendo neles desgaste não só 

emocional como físico. (DUARTE; GLANZNER; PEREIRA, 2018). Outro estudo, feito 

com 70 enfermeiros oncológicos, concluiu que o trabalho com pacientes com câncer 

desgasta os enfermeiros, atingindo o equilíbrio emocional dos mesmos (KAMISLI et 

al., 2017). Corrobora também com a temática, estudo com 58 enfermeiros de UTI que 

constatou a relação entre o desgaste no trabalho com a existência de sofrimento 

psíquico (MITSI et al., 2013). Do mesmo modo, estudo feito com 94 profissionais, 

conferiu o sofrimento no ambiente de trabalho de Enfermagem em pronto socorro, 

abrangendo tanto o cenário do trabalho (sobrecarga de trabalho, possibilidade 

iminente de imprevistos, descontentamento com o resultado do trabalho e falta de 

reconhecimento no trabalho), como conflitos internos e pessoais (diagnóstico e 

história do paciente, Influência da vida pessoal no trabalho e do trabalho na vida 

pessoal) (GARCIA et al., 2013). 

Certamente, como em qualquer cenário de vida dos seres humanos, seja em 

ambiente pessoal ou profissional, ocorrem momentos de prazer e sofrimento, 

influenciando positivamente ou negativamente na qualidade de vida. Desta maneira, 

o ambiente do trabalho do enfermeiro interfere em sua qualidade de vida. Inclusive, 

existe a identificação de fatores que geram boa qualidade de vida, sendo: a adequada 

interação social, a eficiente comunicação interpessoal e a existência de motivação. 

Contudo, num contraponto, existem os fatores que pioram a qualidade de vida, que 

foram identificados como sofrimento, sobrecarga e condições de trabalho (LOBO; 

OLIVEIRA, 2015). 

Quando se fragiliza o bem-estar e a qualidade de vida de um indivíduo, há um 

ambiente fecundo para sua desestabilidade emocional. Por conseguinte, a 

instabilidade emocional propicia ambiente para surgimento de doenças. Tanto, que 

quando há sofrimento advindo do labor do enfermeiro, existe uma propensão ao 

desenvolvimento de desequilíbrio psíquico, propiciando o surgimento de doenças. 

Situação evidenciada em estudo com 12 enfermeiros, que aferiu a presença de 

depressão em todos os profissionais investigados, estabelecendo a relação da 

influência do trabalho de Enfermagem no adoecimento psíquico. (FABRIN e CASTRO, 

2016). Outro estudo, feito com 70 enfermeiros, constatou um elevado nível de 

estresse e exaustão em todos os enfermeiros da amostra, indicando que tal condição 
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seria um estímulo ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout (KAMISLI et al., 

2017). O nível de estresse elevado também foi constatado em mais um estudo, feito 

com 17 enfermeiros oncológicos de pediatria, que apresentavam ainda alto nível de 

incerteza frente à vida profissional. (HOPIA; HEINO-TOLONEN, 2019). O estresse em 

enfermeiro é reconhecido como um resultado das condições e do ambiente social do 

seu trabalho (ROBERTS; GRUBB, 2014).  

Complementa o assunto, o entendimento de que, além do estresse, a 

instabilidade emocional do enfermeiro pode lhe gerar depressão, que também pode 

desencadear a Síndrome de Burnout e, em casos mais severos, pode levar ao suicídio 

(SILVA et al., 2015b). Até mesmo, um estudo com 23 enfermeiros apontou que 91,3% 

deles tinham depressão, sendo que os mesmos não se percebiam doentes (OLIVEIRA 

et al., 2015). 

Em síntese, pode-se afirmar que o sofrer do enfermeiro gera sentimentos 

intensos, como dor, frustração, angustia medo, inferioridade e tristeza, ocasionando 

em desequilíbrio psíquico. Sendo que o sofrimento pode ocasionar ao enfermeiro 

doenças somáticas, como depressão e Síndrome de Burnout. (ALMEIDA, 2018). 

Acrescenta-se, ainda, que o sofrer do enfermeiro pode gerar falta de dinâmica 

profissional e não só o adoecimento por desequilíbrio emocional. Sendo importante 

haver atenção com a visão integral da saúde do trabalhador enfermeiro, o que pode 

incluir estratégias defensivas ao sofrimento. (KOLHS et al., 2017). 

Para confrontar o sentimento de sofrimento do enfermeiro aferiu-se em estudo, 

feito com 68 profissionais, que pode existir uma adaptação coletiva e individual no 

enfrentamento. No mecanismo coletivo, o estudo indicou a adoção de reuniões para 

debates e discussão da equipe, havendo compartilhamento de insatisfações e 

sentimentos. Já no mecanismo individual, apontou para o uso da racionalização nas 

situações negativas, promovendo distanciamento do enfermeiro. (GLANZNER; 

OLSCHOWSKY; DUARTE, 2018). Em outro estudo, feito com 11 enfermeiros, 

colocou-se como mecanismos usados para o não sofrer: não pensar no sofrimento e 

na morte e se refugiar no trabalho. (DOS-SANTOS et al., 2016). 

Constatou-se nesta revisão, que existe um cenário propício para a geração de 

sofrimento no labor da Enfermagem. Situação que influencia no desenvolvimento do 

desequilíbrio psíquico do enfermeiro, podendo fazer com que desenvolva doenças 

relacionadas, como, por exemplo: depressão e Síndrome de Burnout. Desta maneira, 

a ciência da existência de tal possibilidade de fragilidade emocional no ambiente de 
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trabalho, faz com que deva ser debatida a natureza psicossocial do trabalho de 

Enfermagem. Justamente, para que haja a criação de políticas públicas de segurança 

e de saúde no trabalho, abrangendo mecanismos para o enfrentamento do sofrimento 

do enfermeiro, buscando à saúde do profissional. (CAMPOS; DAVID; SOUZA, 2014). 

 

2.2.3 Considerações 

O estudo aqui empreendido constatou, com base na psicodinâmica do trabalho, 

o universo de emoções intensas no ambiente de trabalho do enfermeiro. Sentimentos 

de prazer e de sofrimento estão presentes no labor da Enfermagem. Contudo, existe 

um caminho emocional sutil quando o sentimento se relaciona com o sofrimento 

psíquico. Os artigos investigados apresentaram tanto as causas como os efeitos do 

sofrimento psíquico no enfermeiro. 

As causas que mais chamaram a atenção foram as relacionadas com os 

ambientes de trabalho envoltos por emoções densas, como a urgência, a emergência 

e a UTI hospitalar, e também com pacientes oncológicos, idosos e crianças. 

Sobretudo, porque são ambientes com maior potencialidade para o desgaste 

emocional do enfermeiro, visto que existe uma maior proximidade com a morte do 

paciente.  

Um desgaste emocional que causa sofrimento ao enfermeiro, fazendo com que 

reflita sobre a vida, questionando seus valores pessoais e éticos, levando-o a pensar 

sobre seu potencial e a sua entrega profissional. Além do desgaste emocional, 

colocam-se também como causas do sofrimento do enfermeiro as situações: 

sobrecarga de trabalho, frustração, descontentamento com o resultado do trabalho, 

falta de reconhecimento no trabalho e conflitos. Portanto, o compêndio literário 

investigado, ao mostrar as causas do sofrimento do enfermeiro no ambiente de 

trabalho, constatou a existência do sofrimento psíquico no labor da Enfermagem. 

Sendo importante salientar, que o sofrimento psíquico do enfermeiro o coloca 

propenso ao desenvolvimento de doenças somáticas, como depressão e Síndrome 

de Burnout. Ainda, o sofrimento psíquico do enfermeiro faz com que sua qualidade de 

trabalho diminua. Portanto, a Gestão em Saúde, pública e/ou privada, deve adotar um 

novo olhar na coordenação dos enfermeiros, promovendo mecanismos para se lidar 

com o sofrimento psíquico no ambiente de trabalho, seja de maneira individual ou 
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coletiva. Sendo uma importante postura na busca pela promoção à saúde do 

profissional.  

 

2.3 Sofrimento psíquico e o trabalho na enfermagem oncológica 

Analisar o sofrimento é um empreendimento de certa forma difícil, pois este se 

revela numa ambiguidade que monstra a complexidade do pensamento humano como 

um ser que ao mesmo tempo que sofre, revela prazer. Além de sofrimento, a palavra 

grega pathos também dá origem a paixão, excesso, passagem. (SENNET, 1997). 

Estes conceitos caminham juntos e são lembrados por Descartes, no sentido de 

passividade, em O Tratado das Paixões: 

Tudo o que se faz ou acontece de novo é geralmente chamado pelos filósofos 
de paixão (pathos) relativamente ao sujeito a quem isso acontece, e de ação 
relativamente àquele que faz com que aconteça. (LEBRUN,1987, p.17).  

Segundo François Marty (2004) deriva do grego pherein e do latim sufferro, 

significando resignação, tolerância. Difere do conceito de dor, mas está ligado a este, 

uma vez que designa aquele que sofre, marcando de forma subjetiva este ser que 

exprime sua dor em forma de sofrer. Assim, aponta para um subjetivo, alguém que 

desenvolve uma ação, a dor, e que exprime um sentimento, o sofrimento.  

O termo sofrimento se refere ao que foi vivido e pode caracterizar a própria 

condição humana, revelando diversas situações e sensações que podem ter suas 

origens diferentes ou até serem estados de uma mesma origem, revelando 

tonalidades diferentes de acordo com o momento vivido. O sofrimento se manifesta 

na vida do ser como forma de sintomas. O corpo empresta ao sofrimento sua estrutura 

visível para ele falar.   

O sofrimento convive lado a lado com o desenvolvimento da história humana. 

Moisés relata no livro de Gênesis, atribuído à sua autoria na Bíblia, diálogo de Deus 

com Adão e Eva: 

À mulher, ele declarou: "Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na 
gravidez; com sofrimento você dará à luz filhos. E ao homem declarou: [...] 
com sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida (BIBLIA, 2015, 
p.16-17). 

Para Schopenhauer (apud ABBAGNANO, 2012) a vida humana é feita de 

desejos e realizações, e este desejo pela sua própria natureza, é sofrimento. E há 



70 
 

uma relação entre felicidade e sofrimento. O sofrimento é chamado de essência da 

vida. Locke (apud ABBAGNANO, 2012 p.108) afirmou que "chamamos de Bem o que 

é capaz de produzir prazer em nós e de mal o que é capaz de produzir sofrimento”. 

As queixas e doenças relacionadas à situação de trabalho aumentaram nos 

últimos anos. Os processos de adoecimento têm se tornado mais graves em função 

das condições precárias de trabalho vividas, principalmente, pelas mulheres, 

caracterizadas por baixos salários, aumento do trabalho informal e em domicílio, 

subcontratação, ou por contrato sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas. As 

mulheres que somam o serviço de casa com o trabalho assalariado, não conseguem 

se recuperar da fadiga e desgaste, ficando mais sujeitas a dores, doenças e vários 

tipos de sofrimento físico e mental (AMARAL, 2012). 

O conhecimento dos motivos que os levam ao adoecimento possibilita maior 

compreensão deles mesmos e de sua realidade, contribuindo para a prática do cuidar 

de si, considerando a enfermagem como promotora, mantenedora e recuperadora da 

saúde e bem-estar. 

Considerando que o maior contingente de uma instituição hospitalar é de 

profissionais de enfermagem devido à função primeira de cuidar diretamente do 

doente, e que estes profissionais permanecem por muitas horas dentro do ambiente 

no qual predomina a doença, por conseguinte é natural a exposição a elevados níveis 

estressores como, por exemplo, carga horária extensa, falta de autonomia e 

principalmente o trabalho direcionado ao indivíduo portador de câncer que, por vezes, 

não tem remissão com o tratamento ou que apresenta recidiva da doença, gerando 

frustração e desesperança nos profissionais.  

O cuidado na enfermagem em suas diferentes áreas, inclusive na oncológica, 

vem se modificando com o passar das décadas, pois o enfermeiro parece reconhecer 

e valorizar a necessidade de uma relação interpessoal mais humanizada e 

terapêutica. Desse modo, vem construindo o seu saber a partir daquele a quem cuida, 

bem como do cuidado que realiza, encontrando nas abordagens qualitativas uma 

opção para também refletir essa prática envolvida pelo cotidiano assistencial 

(CARVALHO et al., 2010). 

Em oncologia, os trabalhadores de enfermagem se encontram continuamente 

buscando uma atualização, pois a clientela se apresenta com necessidades 

específicas a partir das condutas terapêuticas usuais no tratamento prescrito; e esse 

profissional está atento em todo o processo de assistir ao paciente e seus familiares 
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no que diz respeito à área preventiva, curativa e paliativa, possibilitando cuidados mais 

individualizados que respondam às necessidades sentidas e à capacidade de 

resposta com o uso do arsenal técnico-científico requerido, como também ações que 

privilegiam a subjetividade que marca o percurso de adoecimento de pacientes 

oncológicos (OLIVEIRA; CURY, 2012). 

Os processos de desgaste do trabalhador de enfermagem são oriundos da 

diversidade, intensidade e simultaneidade de exposição a estas cargas, pois cabe à 

equipe de enfermagem o acompanhamento dos pacientes em tempo integral, levando 

a uma maior exposição aos riscos. 

De acordo com Oliveira e Cury (2012), o contato próximo com os pacientes 

mobiliza emoções e favorece conflitos, deixando os profissionais susceptíveis ao 

sofrimento psíquico e adoecimento relacionado ao trabalho. A convivência próxima 

com a morte expõe os profissionais a experiências e vivencias de sofrimento e 

angústia, podendo levar ao esgotamento psíquico, chamado de Burnout, que é a 

exaustão prolongada e perda de interesse frente às atividades. Esta situação pode 

ser resultante da convivência com a terminalidade, fato este comum na assistência 

aos pacientes oncológicos. Lidar com paciente com câncer e com a terminalidade é 

descrito por Gomes, Santos e Carolino (2016) como de grande exigência do 

profissional de enfermagem. 

Baldassarin et al. (2017) relata que assistir a um paciente com câncer, apesar 

de compensador devido aos benefícios que podemos proporcionar ao paciente, faz 

ao profissional refletir sobre valores, projetos de vida, medos, sonhos, atitudes e 

consequências do que já fez e o que poderia ter feito, evocando um turbilhão de 

emoções que nem sempre o trabalhador gostaria de vivenciar em determinado 

momento.  

O processo de trabalho repercute sobre a saúde do trabalhador e é derivado 

tanto das condições como da organização deste trabalho. Essas condições estão 

relacionadas às condições físicas do ambiente de trabalho que refletirão sobre o 

aspecto físico do trabalhador e a organização diz respeito à divisão técnica e social 

do trabalhador que repercutirão sobre sua saúde psíquica. 

Há também envolvimento da gestão e planejamento no que tange ao sofrimento 

psíquico dos trabalhadores, estando este relacionado aos conflitos das relações de 

trabalho, entre o gestor e o trabalhador, na especificidade da enfermagem, pelo 

cumprimento de carga de trabalho excessiva, más condições de trabalho e descanso, 



72 
 

tentativa de manutenção da própria condição laboral, para manutenção dos ganhos 

financeiros a qualquer preço. 

A utilização do referencial da Psicodinâmica do trabalho permite a avaliação e 

discussão sobre a influência da organização e dinâmica do trabalho e os riscos à 

saúde dos trabalhadores de enfermagem no serviço oncológico, que associado ao 

ITRA, tende a maximizar as ferramentas voltadas à identificação de tais riscos à saúde 

desse trabalhador, com vistas a fornecer melhorias no processo de trabalho. 
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3 O CAMINHO METODOLÓGICO 

3.1 Abordagem metodológica 

Esta pesquisa utilizou a abordagem quanti-qualitativa, visto que procuramos 

entender o objeto em questão de forma aprofundada, com a finalidade de desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis. 

Os desenhos multimétodos podem enriquecer muitas áreas de investigação 

através da mescla criteriosa dos dois tipos de dados. Polit, Beck e Hungler (2011) 

retratam quatro principais vantagens de um delineamento integrado: Os dados 

qualitativos e quantitativos são complementares, representando linguagens 

fundamentais, com os pontos fortes e fracos de cada método se intercalando e 

reduzindo as limitações; Há um incremento, sendo os dados qualitativos mais 

adequados a pesquisa geradora de hipótese, tendo nos métodos quantitativos sua 

necessidade de implementação à medida que os dados amadurece para a verificação;  

Maior validade fornecida, trazendo mais confiança nos resultados apresentados, 

proporcionando oportunidade de testar interpretações alternativas dos dados; Criação 

de novas fronteiras, quando há uma inconsistência entre as análises qualitativa e 

quantitativa, podendo levar a visões que expandem a linha de investigação. 

Utilizamos o método quantitativo para a aplicação dos questionários, com 

finalidade de identificar, mensurar e avaliar os indicadores de sofrimento psíquico 

percebidos como fatores críticos para o trabalho, cabendo à abordagem qualitativa 

entrevista semiestruturada, pela qual buscamos interpretar a relação prazer e 

sofrimento no trabalho a partir da fala dos participantes da pesquisa. 

3.2 Tipo de estudo 

O tipo de estudo empregado foi descritivo, prospectivo, na forma de estudo de 

caso único. Polit, Beck e Hungler (2011) definem que são investigações detalhadas 

de uma única entidade ou de um pequeno número de entidades, que podem ser 

indivíduo, família, instituição, comunidade ou outra unidade social.  

No estudo de caso, os pesquisadores obtêm uma riqueza de informações 

descritivas e podem examinar relações entre fenômenos diferentes ou tendências ao 

longo do tempo. Os pesquisadores de estudos de caso tentam analisar e compreender 
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questões importantes para a história, desenvolvimento ou as circunstâncias da 

entidade estudada (BECK; HUNGLER, 2011). 

Segundo Freitas e Jabbour (2011), o estudo de caso tem por objetivo 

proporcionar vivência da realidade por meio da discussão, análise e tentativa de 

solução de um problema extraído do contexto real. O estudo de caso tem se tornado 

a estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder às questões 

como e por quê certos fenômenos acontecem, quando há pouca possibilidade de 

controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos 

atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum contexto de vida real. 

Polit, Beck e Hungler (2011) afirmam que o método não visa a verificação de 

hipóteses nem busca suas relações causais. Seu objetivo é compreender o objeto de 

estudo em sua abrangência e complexidade e descrever de maneira rigorosa. Se 

pertinente, pode apresentar explicações teóricas, imersas nos domínios das ciências 

humanas e sociais, para determinados aspectos do fenômeno pesquisado. 

3.3 Campo de pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes 

da Silva (INCA), nas unidades Hospital do Câncer I, II e III, abrangendo os serviços 

de internação, nas unidades de Terapia Intensiva, Pós-operatória e Enfermarias.  

O INCA se caracteriza como órgão auxiliar do Ministério da Saúde para o 

desenvolvimento e coordenação das ações integradas para prevenção e controle do 

câncer no Brasil, atuando ainda na detecção, formação de profissionais 

especializados, desenvolvimento de pesquisa e transferência de tecnologia.  

Tem como missão e visão, respectivamente, promover o controle do câncer 

com ações nacionais integradas em prevenção, assistência, ensino e pesquisa; e 

exercer plenamente seu papel governamental como um Centro Integrado, de 

referência nacional e internacional, para o cuidado, ensino e pesquisa oncológica, com 

excelência na elaboração de políticas públicas para prevenção e controle do câncer, 

contribuindo para o bem-estar da sociedade. 

O Instituto está dividido em cinco unidades hospitalares, Hospitais do Câncer I, 

II, III e IV e o Centro de Transplantes de Medula Óssea, além das unidades 

administrativas e de apoio, cada unidade atende a pacientes acometidos por tumores 

em áreas diferentes. 
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De acordo com INCA (2019), Hospital do Câncer I (HC I) é a maior unidade 

hospitalar do Instituto Nacional de Câncer e um dos mais bem equipados hospitais do 

Ministério da Saúde. O HC I presta assistência médico-hospitalar para pacientes com 

câncer e funciona na Praça Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, desde 1957. Dispõe 

de 188 leitos, incluindo 10 leitos de UTI oferecendo os serviços relacionados às 

divisões clínica e cirúrgica nas especialidades oncológicas de Pediatria, Neurologia, 

Urologia, Cabeça e Pescoço, Cirurgia Torácica entre outros. 

O Hospital do Câncer II (HC II) é a unidade hospitalar do INCA responsável 

pelo atendimento a pacientes nos Serviços de Ginecologia, Tecido Ósseo e Conectivo 

(TOC) e Oncologia Clínica. Esta unidade do INCA é o antigo Hospital de Oncologia e 

atende principalmente doentes com câncer genital feminino. É composto por 83 leitos 

e conta com cerca de 500 profissionais, distribuídos nos serviços de Centro Cirúrgico, 

Centro de Tratamento Intensivo (CTI) com seis leitos, Unidade de Pós-Operatório 

(UPO) com três leitos, Enfermarias, Ambulatório, Emergência, Centro de 

Quimioterapia entre outros (INCA, 2019). 

A história do Hospital do Câncer III (HC III) começa em 1956, quando foi criado 

como uma das unidades da Fundação das Pioneiras Sociais para atendimento 

ambulatorial, tornando-se um centro de rastreamento de câncer ginecológico e 

mamário. Em 1977, foi construída a unidade hospitalar de internação (Hospital Santa 

Rita), passando a ser denominado Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva e de 

Reprodução Humana. Com a extinção deste Instituto, em 1982, o conjunto 

(ambulatório e hospital) passou a chamar-se Centro de Ginecologia Luiza Gomes de 

Lemos, com atividades ambulatoriais e cirúrgicas, ginecologia e mastologia (INCA, 

2019). 

Em setembro de 92, com a extinção da Fundação das Pioneiras Sociais, o 

Centro de Ginecologia foi incorporado ao Instituto Nacional de Câncer, tornando-se a 

Unidade Hospitalar III. Em 1999, o HC III foi transformado em unidade exclusivamente 

dedicada ao tratamento do câncer de mama. Este desempenha um importante papel 

na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, participando ativamente 

dos programas de pesquisa e treinamento desenvolvidos no INCA. A unidade de 

internação tem nove andares. São 52 leitos ativos, quatro salas de cirurgia, centro 

radiológico e radioterapia, laboratório e farmácia (INCA, 2019).  

O Hospital do Câncer IV (HC IV) é a unidade de Cuidados Paliativos do INCA, 

responsável pelo atendimento ativo e integral aos pacientes do Instituto portadores de 
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câncer avançado, sem possibilidades de cura. Tem como missão promover e prover 

cuidados paliativos oncológicos da mais alta qualidade, com habilidade técnica e 

humanitária, com foco na obtenção da melhor qualidade de vida a seus pacientes e 

familiares (INCA, 2019).  

O atendimento na área de Cuidados Paliativos iniciou-se em 1986, no Hospital 

do Câncer II, através do Programa de Atendimento ao Paciente Fora de Possibilidade 

Terapêutica. Em 1989, em razão do crescimento no número de pacientes atendidos, 

o programa foi transformado em serviço e ampliou suas atividades para um programa 

de visitas domiciliares. Com a proposta de trabalho cada vez mais consolidada, em 

1998 foi construída e inaugurada a Unidade de Cuidados Paliativos do INCA, 

inicialmente chamada de Centro de Suporte Terapêutico Oncológico (CSTO). Em 

2004, a unidade recebeu o nome de Hospital do Câncer IV (HC IV), unificando a 

nomenclatura dos hospitais do INCA (INCA, 2019). 

O Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO) foi criado em 1983 e hoje 

se destaca como referência na área para o Ministério da Saúde. É um dos maiores 

centros no Brasil para o tratamento de doenças no sangue como anemia 

aplástica, leucemia e outras enfermidades com indicação de transplante de células-

tronco hematopoiéticas ou medula óssea (INCA, 2019). 

O CEMO realiza transplantes de medula óssea alogênico, com doadores 

aparentados e não-aparentados, além de autogênicos ou autólogos. Atende a 

pacientes adultos e crianças do Rio de Janeiro e demais regiões do Brasil no âmbito 

do SUS. Por determinação do Ministério da Saúde, cabe ao CEMO a sede e o 

gerenciamento técnico do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula 

Óssea - REDOME e da Rede BrasilCord, que reúne Bancos Públicos de Sangue de 

Cordão Umbilical. Centraliza ainda as consultas aos Registros internacionais de 

doadores de medula óssea para seleção e providências quanto ao fornecimento de 

material para os transplantes com doadores não-aparentados (INCA, 2019). 

Para a realização do estudo então elegemos as unidades HC I, II e III. Não 

foram considerados para este estudo os trabalhadores de enfermagem das unidades 

CEMO e HC IV, porque essas unidades possuem especificidades que diferenciam o 

processo de trabalho destes profissionais em relação as outras unidades, nas quais 

são mais homogêneas, estratégia que empregamos para minimizar o viés de seleção 

e não comprometer a validade interna do estudo. Ainda, os serviços de CME e Centro 
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Cirúrgico, por exercerem assistência diferenciada aos serviços de internação não 

foram incluídos. 

3.4 População e Amostra dos participantes 

A equipe de enfermagem do INCA é composta por enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, sob o vínculo estatutário, como servidor do Ministério da Saúde. A carga 

horária semanal é de 40h, e a jornada de trabalho é composta por diaristas, que 

trabalham diuturnamente no período de 07 horas até às 16 horas e plantonistas 

diurnos e noturnos, do período de 07 horas até às 19 horas ou 19 horas às 07 horas, 

em plantões de 12h X 60h, com complementações mensais de 03 plantões, 

perfazendo um total de 13 plantões. O quadro funcional de Enfermagem é composto 

por 817 trabalhadores de enfermagem, sendo 248 enfermeiros e 569 

técnicos/auxiliares de enfermagem. Nas unidades de internação selecionadas para 

campo de pesquisa desta tese abrange um total de 574 trabalhadores de 

enfermagem, sendo esta a população alvo. 

A seleção dos participantes deve possibilitar que as diferentes opiniões sobre 

o tema surjam na coleta de dados, para emergir todas as ideias presentes no campo 

pesquisado. A amostragem é o processo de seleção de uma porção da população 

para representar toda a população. Justifica-se o uso da amostra por ser mais 

econômico e eficiente, sendo possível obter informações relativamente exatas a partir 

de uma amostra, sendo estas então, um meio prático para coletar dados (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). 

A seleção dos participantes se deu por etapas, de acordo com as fases da 

coleta de dados. Inicialmente estes foram submetidos ao Inventário sobre Trabalho e 

Risco de Adoecimento (ITRA - Anexos 1, 2, 3 e 4), abordados pessoalmente em seus 

respectivos locais e horário de trabalho, sendo convidados a participar da pesquisa, 

onde lhes foi apresentado o TCLE.  

Para a seleção destes utilizamos uma amostragem aleatória por conveniência, 

que foi constituída de acordo com o cálculo para amostragem de populações finitas, 

definido pela equação 𝑛 =
N.Z2.p(1−p)

(N−1).e2+Z2.p.(1−p) 
 , onde N= universo, n=amostra que será 

calculada, Z=nível de confiança na curva de Gauss, e= erro amostral e 

p=porcentagem pelo qual o fenômeno ocorre. Tomaremos como medidas de erro 
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amostral 10%, nível de confiança de 95% sendo Z=1,96 e p= 0%. Desta forma 

calculamos uma amostragem com 83 trabalhadores de enfermagem. 

 Os participantes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão e exclusão: 

a) Critérios de Inclusão 

• Ser servidor da área de enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, de vínculo estatutário federal de acordo com o 

Regime Jurídico da União lotado no HC I, HC II ou HC III INCA/MS; 

• Desenvolver atividades de assistência direta ao paciente oncológico; 

• Trabalhar por tempo mínimo de 01 ano na instituição. 

 

b) Critério de Exclusão 

• Estar licenciado por qualquer motivo ou de férias durante o período de 

coleta de dados. 

 

Apesar disso, durante o encontro com os trabalhadores nos locais de trabalho 

para a realização da coleta de dados, houve uma demanda espontânea maior que a 

amostra inicialmente calculada para a unidade hospitalar HC II, solicitando 

participação na pesquisa. Assim, finalizamos uma amostra com 125 trabalhadores. 

Para a segunda etapa da pesquisa, que consistiu em entrevistas 

semiestruturadas, foram selecionados 15 participantes sendo 05 de cada unidade 

hospitalar, que participaram da primeira etapa e tiveram seus resultados na primeira 

etapa da pesquisa como críticos ou graves, conforme o ITRA. Assim, a medida que 

havia saturação dos dados nas entrevistas, inicialmente realizada no INCA 2, onde 

obtivemos a maior amostra da fase quantitativa da pesquisa, identificamos então um 

valor padrão para ser utilizados nos demais campos. 

3.5 Técnica e instrumentos de coleta de dados 

A coleta de dados se deu em dois momentos distintos, utilizando num primeiro 

tempo de coleta o ITRA (ANEXOS I, II, III e IV) e levantamento do perfil do trabalhador 

de enfermagem (APÊNDICE II) e num segundo momento através da técnica de 

entrevista guiada por roteiro semiestruturado (APÊNDICE III), previamente agendada 
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com cada participante, nos quais os questionamentos se darão a respeito da temática 

sofrimento psíquico no trabalho. 

O instrumento de caracterização foi composto por questões relativas à 

identificação pessoal (iniciais do nome, idade, sexo, etnia, status marital, número de 

filhos, renda pessoal e familiar aproximada) e relacionadas ao trabalho (categoria 

profissional, área de atuação, tempo de formado, setor a que pertence, número de 

vínculos, turno de trabalho, carga horária semanal total). 

O ITRA foi desenvolvido por Mendes (2007) utilizando quatro escalas de 

frequência tipo LIKERT variando de 0 a 7 pontos. Tem por finalidade avaliar quatro 

dimensões da inter-relação entre o trabalho e adoecimento, mensurando de forma 

distinta modalidades de representações dos participantes relativos ao mundo do 

trabalho. Sua estrutura reporta a quatro categorias, destacadas nos tópicos a seguir: 

 

A) Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT)  

Determina representações relativas à organização, condições do trabalho e 

relações socioprofissionais, descrevendo então as condições do trabalho. Possui 

eigenvalues de 1,5, variância total de 38,46%, KMO de 0,93 e correlações acima de 

0,25, devendo sua análise ser feita por fator e com base em três níveis diferentes, 

considerando um desvio padrão em relação ao ponto médio. Considera-se como 

resultado para o contexto de trabalho: 

• Acima de 3,7 = avaliação mais negativa, grave; 

• Entre 2,3 e 3,69 = avaliação mais moderada, crítico; 

• Abaixo de 2,29 = avaliação mais positiva, satisfatório. 

 

B) Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT)  

Faz a descrição das exigências do trabalho, suas representações relativas ao 

custo físico, cognitivo e afetivo.  Possui eigenvalues maior que 2, variância total de 

44,98%, KMO de 0,91 e correlações acima de 0,30. Sua análise deve ser feita por 

fator e com base em três níveis diferentes, considerando um desvio padrão em relação 

ao ponto médio. Considera-se como resultado para o custo humano: 

• Acima de 3,7 = avaliação mais negativa, grave; 

• Entre 2,3 e 3,69 = avaliação mais moderada, crítico; 

• Abaixo de 2,29 = avaliação mais positiva, satisfatório. 
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C) Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST)  

Descreve as representações relativas às vivências de prazer e de sofrimento 

no trabalho. É composta por quatro fatores: realização profissional e liberdade de 

expressão avaliam o prazer enquanto falta de reconhecimento e esgotamento 

emocional avaliam o sofrimento. 

Os resultados para vivências serão positivos, assim quanto maior o desvio 

padrão, a avaliação será mais positiva. Em oposição, os resultados para os fatores de 

sofrimento serão negativos e, quanto maior os valores, mais negativa será a 

avaliação. Deste modo, teremos como medidas de prazer: 

• Acima de 4,0 = avaliação mais positiva, satisfatório; 

• Entre 3,9 e 2,1 = avaliação mais moderada, crítico; 

• Abaixo de 2,0 = avaliação para raramente, grave. 

 

Já como medidas de fatores de sofrimento, as análises terão como base os 

seguintes níveis: 

• Acima de 4,0 = avaliação mais negativa, grave; 

• Entre 3,9 e 2,1 = avaliação mais moderada, crítico; 

• Abaixo de 2,0 = avaliação menos negativa, satisfatório. 

 

D) Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT)  

É responsável pela descrição dos efeitos do trabalho para a saúde, avaliando 

as consequências em termos de danos físicos, psicológicos e sociais, objetivando 

avaliar nos últimos 3 meses os danos provocados pelo trabalho. De acordo com 

Mendes (2007), os itens propostos retratam situações muito graves relacionadas a 

saúde, e sua aparição ou repetição já pode estar representada por adoecimento. 

Então seus resultados são classificados em 4 níveis: 

• Acima de 4,1 = avaliação mais negativa, presença de doenças 

ocupacionais; 

• Entre 3,1 e 4,0 = avaliação moderada para frequente, grave; 

• Entre 2,0 e 3,0 = avaliação mais moderada, crítico; 

• Abaixo de 1,9 = avaliação mais positiva, suportável. 
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Este inventário foi validado por meio do método Eixo Principal de Fatoração 

(PAF), com análise de correlação para cada uma das escalas, sendo aplicado para 

sua validação numa pesquisa com 5.437 trabalhadores de empresas públicas federais 

em Brasília-DF (MENDES, 2007).  

Mendes (2007, p.125) destacam que o uso do inventário funciona "como modo 

de capturar a representação do real na dimensão mais visível e compartilhada pela 

maioria dos trabalhadores de determinado grupo", podendo representar o discurso 

dominante carregado de desejabilidade social.  Faz ainda uma ressalva do seu papel 

limitado, devendo o pesquisador associar o uso de entrevistas para possibilitar uma 

compreensão mais completa do objeto de estudo (MENDES, 2007).   

O uso do roteiro semiestruturado, desde que pré-testado e tendo o pesquisador 

prévio entendimento dos objetivos de cada pergunta, permite que a entrevista flua 

pela ordem do discurso do entrevistado, possibilitando que o entrevistador lance mão 

de seguir um roteiro estruturado que, em geral, quebra a naturalidade e cria 

imposições restritivas tanto ao pesquisador como ao próprio participante da pesquisa. 

Ainda assim, a diretividade de cada pergunta aponta para um foco, o que limita o 

participante a responder dentro de um campo associativo bastante definido e 

previamente delimitado pelo próprio pesquisador (MUYLAERT et al., 2014). 

A entrevista então se mostra como uma técnica de coleta de dados centrada 

na relação entrevistador-entrevistado, revelando conteúdos manifestos e latentes 

sobre a organização do trabalho, as vivências de prazer-sofrimento, as mediações, e 

os processos de subjetivação e de saúde-adoecimento (MENDES, 2007).  

Dessa forma, seguindo as recomendações do ITRA, apoiamos a coleta da fase 

qualitativa, que se deu através de entrevista semiestruturada com auxílio de gravador 

de voz portátil e discreto, facilitando a obtenção do relato oral, reduzindo a dispersão 

do pensamento e deixando a coleta de dados mais natural e menos cansativa.  

3.6 Tratamento e análise de dados 

Os dados quantitativos oriundos da aplicação do ITRA foram registrados em 

arquivos digital, sendo submetidos à analise através do programa Statistical Package 

for the Social Science versão 21 (SPSS), usando recursos de digitação dupla, visando 

eliminar erros de digitação.  

Para melhor entender o fenômeno de estudo, recorremos da análise descritiva 

do questionário sociodemográfico, a fim de encontrar possíveis padrões nos dados 
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coletados, além de facilitar o resumo do estudo. Os dados foram dispostos em forma 

de tabela, onde foram contabilizadas as frequências e porcentagens das variáveis em 

estudo. 

Foi realizado análise de médias e desvios-padrão dos fatores das escalas e 

posteriormente teste de Fischer entre as variáveis independentes e dependentes, afim 

de se obter as relações aproximadas.  

O teste Exato de Fisher foi aplicado para verificar a associação entre duas 

variáveis nominais (variáveis que possuem respostas categóricas). O objetivo 

principal é verificar se o comportamento de uma variável pode ser influenciado por 

outra variável (WEINBERG; ABRAMOWITZ, 2016). Mais precisamente, se as 

proporções das respostas de uma variável são diferentes ou iguais em função de uma 

segunda variável. A hipótese em teste com essa metodologia é a seguir: 

H0: A variável X não influência a variável Y 

H1: A variável X influência a variável Y 

Foi adotado 5% como nível de significância, isto é, p-valor menor que 0,05 

sinaliza resultado significativo a favor da hipótese H1. Se não, se o p-valor for maior 

que 0,05 conclui-se que não houve do efeito significativo, logo há indícios a favor de 

H0. 

Para ordenação e organização do material empírico referente aos dados 

qualitativos produzido nas entrevistas, utilizamos o processo metodológico 

do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, que tem suas bases na Teoria das 

Representações Sociais. Assim, tornou-se possível organizar um conjunto de 

discursos verbais, emitidos por um dado conjunto de participantes sobre um dado 

tema (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2003). Para proceder à organização, utilizamos as 

quatro figuras metodológicas do DSC, as expressões-chave (ECHs), as ideias 

centrais (ICs), a ancoragem (ACs) e o discurso do sujeito coletivo, que expressa a 

representação real daquilo que foi pesquisado. 

Utilizamos como ferramenta auxiliar para ordenação dos dados o software 

DSCsoft, desenvolvido com base na teoria do DSC. Lefèvre destaca que este é um 

grande banco de dados que auxilia na arrumação dos resultados da pesquisa, 

destinado a facilitar a realização de pesquisas qualitativas realizadas com a técnica 

do DSC. Nele foi possível cadastrar os participantes da pesquisa e separar os 

entrevistados por grupos distintos. Usamos ainda durante as entrevistas um gravador 

digital SONY IC RECORDER portátil, que armazena as gravações em arquivos do 
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formato digital MP3, facilitando sua transcrição literal para bancos de dados e software 

processador de texto. Apresentamos então os dados coletados através de gráficos, 

tabela e quadros, expondo os resultados quantitativos e qualitativos.  

Assim, os dados oriundos das entrevistas em profundidade foram 

categorizados de acordo com a metodologia do DSC e apresentados na forma de 

Discurso Coletivo, que fala em primeira pessoa. Tomou-se por base a técnica de 

Análise do Discurso Coletivo (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2003), que são um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, visando obter através procedimentos 

sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens, com indicadores 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 

recepção de mensagens. Assim, confrontou-se os dados levantados com as bases 

teóricas da Psicodinâmica do Trabalho. 

3.7 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UFF e posteriormente pelo CEP do INCA, de acordo com o PARECER CAAE 

89865118.9.3001.5274 (ANEXO I) em conformidade com a Resolução nº 466/2012, 

do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012b), que estabelece normas e diretrizes 

à conduta de pesquisas que envolvem seres humanos, após cadastro prévio na 

Plataforma Brasil. Cada participante da pesquisa foi instruído e recebeu o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (APÊNDICE I) autorizando a utilização de 

seus dados na pesquisa, e fornecido cópia do TCLE, com telefone e e-mail para 

contato, caso seja necessário esclarecer outras dúvidas sobre a pesquisa. 

A pesquisa, por investigar o sofrimento psíquico, previu revelar níveis de 

desconforto ou estresse psíquico, admitindo risco sob a dimensão psíquica do 

participante. Para minimizá-los, foi utilizado questionário que pôde ser respondido em 

local de maior privacidade, sendo possível a sua resposta fora da instituição, sendo 

recolhido posteriormente. Quanto às entrevistas, foram realizadas em local 

apropriado, resguardando a privacidade e confidencialidade dos participantes. Em 

caso de dano, necessitando atendimento médico-psicológico, este foi orientado a 

procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da instituição.  

Retratamos como benefícios à participação na pesquisa poder avaliar o nível 

de estresse no trabalho, subsidiando dados que contribuam para o desenvolvimento 

de ferramentas voltadas à saúde do trabalhador. A devolução dos resultados de 
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pesquisa foi enviada por e-mail pessoal aos participantes que os solicitaram. Não 

houve custo ou remuneração aos participantes. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 O perfil dos participantes da pesquisa 

A pesquisa contou com 125 participantes das três unidades hospitalares 

abordadas como cenário, iniciando pela coleta de dados na fase quantitativa. A Tabela 

1 abaixo apresenta as características sociodemográficas dos participantes da 

pesquisa, quanto ao sexo, idade, etnia, status marital, estado civil, número de filhos, 

renda mensal e familiar, dependentes e situação de moradia. Importante ressaltar que 

os dados omitidos pelos trabalhadores foram considerados inválidos, sendo 

computados apenas os dados validados, correspondendo a 100% dos dados 

analisados em cada item da Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico dos participantes da fase quantitativa. Niterói 
(RJ), 2019. 

Características Nº % 

Sexo 

 Feminino 106 84,8 

 Masculino 19 15,2 

Total 125 100 

Idade 

 Até 40 anos 70 56,0 

 Acima 40 anos 55 44,0 

Total 125 100 

Etnia 

 Branca 61 48,8 

 Mestiça 33 26,4 

 Negra 31 24,8 

Total 125 100 

Status marital 

 Sem companheiro 36 30,8 

 Com companheiro 81 69,2 

Total 117 100 

Estado civil 

 União estável / Casado 71 58,2 

 Separado / Solteiro 51 41,8 

Total 122 100 

 

 

  

Continua... 
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Continuação... 

Número de filhos 

 0 37 31,6 

 1 42 35,9 

 Pelo menos 2  38 32,5 

Total 117 100 

Renda mensal aproximada (em R$) 

 Até 5.000 25 21,7 

 5.000 a 7.000 34 29,6 

 7.000 a 10.000 40 34,8 

 Mais de 10.000  16 13,9 

Total 115 100 

Renda familiar aproximada (em R$) 

 Até 7.000 21 19,5 

 7.000 a 10.000 40 37,0 

 Mais de 10.000  47 43,5 

Total 108 100 

Características Nº % 

Número de dependentes 

 Até 1 19 16,5 

 2  30 26,1 

 3 30 26,1 

 Pelo menos 4  36 31,3 

Total 115 100 

Situação da moradia 

 Alugado 20 16,5 

 Financiado 28 23,2 

 Próprio 73 60,3 

Total 121 100 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os participantes da pesquisa apresentavam como características 

sociodemográficas predominantes: 84,8% eram do sexo feminino, com 56,7 % 

portando idade inferior a 40 anos, e 48,8% se declararam ser de etnia branca.  Quanto 

ao estado civil, 58,2% são casados ou convivem em união estável, enquanto 81 

participantes relataram viver com companheiro. Há certa igualdade em relação ao 

número de filhos nos respondentes, onde 35,9% possuem apenas 1 filho, 32,5% 

possuem pelo menos 02 filhos e 31,6% não possuem filhos. 



87 
 

Em relação à renda mensal aproximada, tivemos 115 respondentes. Destes, 

34,8% informaram ter renda aproximada entre R$7.000,00 a R$10.000,00 enquanto 

29,6% relataram possuir renda entre R$5.000,00 a R$7.000,00. A renda familiar dos 

participantes respondentes a este item do questionário se manteve entre R$7.000,00 

a R$10.000,00 e mais de R$10.000,00 com 40% e 47% respectivamente. Ao todo 115 

participantes responderam ter dois ou três dependentes, correspondendo a 26,1%, ou 

pelo menos quatro dependentes, sendo percentualmente 31,3% e moram na sua 

maioria em imóvel próprio (60,3%). 

A seguir, na Tabela 2, apresentamos os dados referentes às características 

profissionais dos participantes, onde foi pesquisado o hospital a que pertenciam, 

categoria profissional, tempo de formação na área em que atuam, serviço a que 

pertencem na unidade hospitalar e tempo que estão no setor e no instituto, turno de 

trabalho entre outros. 

 

Tabela 2 – Perfil profissional dos participantes. Niterói (RJ), 2019.   

Características Nº % 

Hospital 

1 40 32,0 

2 60 48,0 

3 25 20,0 

Total 125 100 

Categoria profissional 

Auxiliar / Técnico de Enfermagem 80 64 

Enfermeiro 45 36 

Total 125 100 

Tempo de formação 

Até 10 anos 21 16,8 

11 a 15 anos 39 31,2 

Mais de 16 anos 65 52 

Total 125 100 

 

 

 

 

 

Continua... 
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Continuação.... 

Características Nº % 

Serviços que pertence 

CTI 33 26,4 

EMERGÊNCIA 16 12,8 

ONCOLOGIA CIRÚRGICA 53 42,4 

ONCOLOGIA CLÍNICA 23 18,4 

Total 125 100 

Tempo no setor 

Até 6 anos 64 51,2 

Acima de 6 anos 61 48,8 

Total 125 100 

Maior formação 

Nível técnico 19 15,2 

Graduação 33 26,4 

Pós graduação 73 58,4 

Total 125 100 

Número de vínculos 

1 73 58,4 

2 ou mais 52 41,6 

Total 125 100 

Carga horária semanal 

40 horas 73 58,4 

40h a 60h 37 29,6 

Mais de 60h 15 12 

Total 125 100 

Turno de trabalho 

Diurno 72 57,6 

Noturno 53 42,4 

Total 125 100 

 

 

 

 

Continua... 
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Continuação... 

Tempo INCA 

Até 6 anos 42 33,6 

Entre 7 e 10 anos 44 35,2 

Acima de 10 anos 39 31,2 

Total 121 100 
  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os participantes da pesquisa foram na sua maioria trabalhadores lotados no 

HC II, com 48% dos participantes e 64% dos respondentes trabalham como auxiliar 

ou técnico de enfermagem na instituição. Quanto ao tempo de formação, 52% são 

profissionais do serviço de enfermagem há mais de 16 anos e atuam nos serviços de 

Oncologia Cirúrgica ou CTI, respectivamente equivalendo a 42,4% e 26,4%. 

Importante notar que 51,2% estão no setor há no máximo seis anos, enquanto 48,8% 

trabalham a mais de seis anos no mesmo setor e 58,4% dos participantes possuem 

formação universitária enquanto 15,2% tem no nível técnico a maior formação 

acadêmica.  

Ao serem questionados em relação aos vínculos de trabalho, 125 participantes 

da pesquisa responderam a este item e 73 trabalham apenas no INCA, possuindo 

apenas 01 vínculo de trabalho. Assim, a carga horária mais predominante foi de 40 

horas semanais, com 58,4% e os trabalhadores do turno diurno correspondem a 

57,6%. O tempo de trabalho no INCA foi um fator equilibrado, sendo que 33,6% 

ingressaram no INCA há até seis anos, 35,2% tem entre sete e 10 anos e 31,2% dos 

respondentes estão no INCA há mais de 10 anos. 

4.2 Avaliação das escalas de Prazer e Sofrimento 

Posteriormente ao questionário sociodemográfico, os participantes 

responderam as quatro escalas do Inventário para o Trabalho e Riscos de 

Adoecimento. A Tabela 3 sintetiza os dados encontrados nas quatro escalas de 

avaliação que compõem o inventário, classificando os resultados através da análise 

de médias e desvios-padrão dos fatores das escalas, conforme abaixo. 
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Tabela 3 – Avaliação das escalas do Inventário para o Trabalho e Riscos de 
Adoecimento relacionadas aos indicadores de sofrimento psíquico dos participantes. 
Niterói (RJ), 2019. 

Escala Nº % 

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT) 

 Abaixo de 2,29 = avaliação mais positiva, satisfatório 7 5,6 

 Entre 2,3 e 3,69 = avaliação mais moderada, crítico 104 83,2 

 Acima de 3,7 = avaliação mais negativa, grave 14 11,2 

Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT) 

 Abaixo de 2,29 = avaliação mais positiva, satisfatório 6 4,8 

 Entre 2,3 e 3,69 = avaliação mais moderada, crítico 91 72,8 

 Acima de 3,7 = avaliação mais negativa, grave 28 22,4 

Escala de Indicadores de prazer e sofrimento no trabalho (EIPST) 

 Abaixo de 2,0 = avaliação para raramente, grave 5 4,0 

 Entre 3,9 e 2,1 = avaliação mais moderada, crítico 81 64,8 

 Acima de 4,0 = avaliação mais positiva, satisfatório 39 31,2 

Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT) 

 Abaixo de 1,9 = avaliação mais positiva, suportável 37 29,6 

 Entre 2,0 e 3,0 = avaliação mais moderada, crítico 44 35,2 

 Entre 3,1 e 4,0 = avaliação moderada para frequente, grave 27 21,6 

 Acima de 4,1 = avaliação mais negativa, presença de doenças 

ocupacionais 
17 13,6 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados encontrados permitiram que fossem sistematizados em uma 

tabela, pudemos apresentar os valores das medianas referentes a cada escala do 

ITRA. Assim, na Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho, onde avaliamos 

Organização, Relações socioprofissionais e Condições de trabalho, foram 

encontrados 83,2% dos participantes com avaliação mais moderada, enquanto 11,2% 

apresentaram avaliação mais negativa. 

Ao avaliar a Escala de Custo Humano no Trabalho, através dos fatores de custo 

emocional, cognitivo e físico, 72,8% dos participantes estavam classificados na 

avaliação mais moderada enquanto 22,4% se encontraram na classificação mais 

negativa, grave. Ao avaliar a Escala de Indicadores de prazer e sofrimento no trabalho 

através dos fatores Liberdade de expressão, Realização, Esgotamento emocional e 
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Reconhecimento, apenas cinco participantes se apresentaram na categoria grave, 

enquanto 120 participantes foram avaliados como mais moderada a mais positiva, 

com 64,8% e 31,2% respectivamente. 

Por fim, na Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho 

encontramos 21,6% dos trabalhadores participantes da pesquisa avaliados em 

moderada para frequente e 13,6% já em avaliação mais negativa, presença de 

doenças ocupacionais, perfazendo um total de 35,2% dos participantes.  

Referente a tais dados apresentados, a Tabela 4 mostra onde tais fatores de 

risco são predominantes, classificando os dados apresentados. 

 

Tabela 4 – Média das respostas dos participantes para as diferentes escalas do 
Inventário sobre Trabalho e Risco de Adoecimento aplicadas neste estudo. Niterói 
(RJ), 2019. 

Escala Avaliação Média 

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT) 

Abaixo de 2,29 = mais positiva, satisfatório 
Entre 2,3 e 3,69 = mais moderada, crítico 

Acima de 3,7 = mais negativa, grave 

Organização do trabalho Moderada 3,6 

Relações socioprofissionais Moderada 2,9 

Condições de trabalho Moderada 2,6 

Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT) 

Abaixo de 2,29 = mais positiva, satisfatório 
Entre 2,3 e 3,69 = mais moderada, crítico 

Acima de 3,7 = mais negativa, grave 

Custo emocional Moderada 2,8 

Custo cognitivo Grave 3,7 

Custo físico Grave 3,7 

Escala de Indicadores de prazer e sofrimento no trabalho (EIPST) 

Indicadores de 
PRAZER 

Abaixo de 2,0 = avaliação para raramente, grave 
Entre 3,9 e 2,1 = avaliação mais moderada, crítico 
Acima de 4,0 = avaliação mais positiva, satisfatório 

Indicadores de 
SOFRIMENTO 

Acima de 4,0 = avaliação mais negativa, grave; 
Entre 3,9 e 2,1 = avaliação mais moderada, crítico; 

Abaixo de 2,0 = avaliação menos negativa, satisfatório 

Liberdade de expressão Satisfatório 4,3 

Realização Satisfatório 4,0 

Continua.. 
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Continuação... 

Escala Avaliação Média 

Esgotamento emocional Moderada 3,7 

Reconhecimento Moderada 2,6 

Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT) 

Acima de 4,1 = avaliação mais negativa, presença de doenças ocupacionais 
Entre 3,1 e 4,0 = avaliação moderada para frequente, grave 

Entre 2,0 e 3,0 = avaliação mais moderada, crítico 
Abaixo de 1,9 = avaliação mais positiva, suportável 

Danos físicos Grave 3,4 

Danos sociais Moderada 2,3 

Danos psíquicos Moderada 2,0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto ao nível de significância, aplicou-se o método do Teste Exato de Fisher 

a fim de detectar possíveis associações entre as escalas calculadas e as 

características dos participantes. O objetivo do Teste Exato de Fisher foi verificar se a 

distribuição percentual das categorias das escalas difere ou não para determinado 

perfil de característica. 

Na Tabela 5 abaixo encontra-se o quantitativo e porcentagem das categorias 

da EACT em relação a cada perfil dos participantes. Nota-se que apenas o número 

de vínculos apresentou resultados marginais de significância estatísticas (p-valor = 

0,055), ou seja, muito próximo do limite de significância. O resultado da escala 

comportou-se de modo diferente para o número de vínculos. 

Podemos evidenciar que os participantes com 2 vínculos tiveram suas 

respostas concentradas no nível de avaliação mais moderada (90% n=46), 

considerada nível crítico. Já entre os trabalhadores com apenas 1 vínculo, este nível 

de avaliação foi responsável por 77% (n=56) dos respondentes. 

Na mesma tabela encontramos em grande maioria resultados não significativos 

(p-valor > 0,05). Isto é, os resultados da escala EACT comporta-se de maneira similar 

para as outras características.  
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Tabela 5 – Avaliação da escala de avaliação do contexto de trabalho (EACT) de 
acordo com o perfil sociodemográfico dos participantes. Niterói (RJ), 2019. 

Características 

Abaixo de 2,29 
= avaliação 

mais positiva, 
satisfatório 

n (%) 

Entre 2,3 e  
3,69 = avaliação 
mais moderada, 

crítico 

Acima de  
3,7 = avaliação 
mais negativa, 

grave 

P-valor* 

Hospital 0,431  
1 2 (5,0) 32 (80,0) 6 (15,0) 

 

 
2 3 (5,0) 51 (85,0) 6 (10,0) 

 

 
3 3 (12,0) 20 (80,0) 2 (8,0) 

 

Sexo 0,446  
Feminino 5 (4,7) 89 (84,0) 12 (11,3) 

 

 
Masculino 2 (10,5) 15 (78,9) 2 (10,5) 

 

Idade 0,483  
Até 40 anos 3 (4,2) 61 (87,1) 6 (8,6) 

 

 
Acima 40 anos 4 (7,3) 43 (78,2) 8 (14,5) 

 

Etnia 0,412  
Branca 2 (3,3) 53 (86,9) 6 (9,8) 

 

 
Mestiça 2 (6,1) 25 (75,8) 6 (18,2) 

 

 
Negra 3 (9,7) 26 (83,9) 2 (6,5) 

 

Status marital 0,271  
Sem 
companheiro 

3 (8,3) 28 (77,8) 5 (13,9)  

 
Com 
companheiro 

2 (2,5) 70 (86,4) 9 (11,1)  

Estado civil 0,209  
União estável / 
Casado 

2 (2,8) 62 (87,3) 7 (9,9)  

 
Separado / 
Solteiro 

5 (9,8) 39 (76,5) 7 (13,7)  

Número de filhos 0,263  
0 4 (10,8) 29 (78,4) 4 (10,8) 

 

 
1 0 (0,0) 37 (88,1) 5 (11,9) 

 

 
Pelo menos 2 3 (7,9) 32 (84,2) 3 (7,9) 

 

Renda mensal aproximada 0,946  
Até 5.000 2 (8,0) 20 (80,0) 3 (12,0) 

 

 
5.000 a 7.000 2 (5,9) 28 (82,4) 4 (11,8) 

 

 
7.000 a 10.000 2 (5,0) 35 (87,5) 3 (7,5) 

 

 
Mais de 
10.000 

0 (0,0) 14 (87,5) 2 (12,5) 

 

Renda familiar aproximada 0,151  
Até 7.000 3 (14,3) 15 (71,4) 3 (14,3) 

 

 
7.000 a 10.000 1 (2,5) 37 (92,5) 2 (5,0) 

 

 
Mais de 
10.000 

2 (4,3) 38 (80,9) 7 (14,9) 

 

Número de dependentes  0,340 
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Até 1 1 (5,3) 16 (84,2) 2 (10,5) 

 

 
2 4 (13,3) 23 (76,7) 3 (10,0) 

 

 
3 0 (0,0) 26 (86,7) 4 (13,3) 

 

 
Pelo menos 4 1 (2,8) 33 (91,7) 2 (5,6) 

 

Continua... 

Continuação... 

Características 

Abaixo de 2,29 
= avaliação 

mais positiva, 
satisfatório 

Entre 2,3 e  
3,69 = avaliação 
mais moderada, 

crítico 

Acima de  
3,7 = avaliação 
mais negativa, 

grave 

P-valor* 

Situação da moradia 0,491  
Alugado 0 (0,0) 19 (95,0) 1 (5,0) 

 

 
Financiado 0 (0,0) 24 (85,7) 4 (14,3) 

 

 
Próprio 5 (6,8) 59 (80,8) 9 (12,3) 

 

Categoria profissional 0,359  
Aux / Tec 
Enfermagem 

6 (7,5) 64 (80,0) 10 (12,5) 

 

 
Enfermeiro 1 (2,2) 40 (88,9) 4 (8,9) 

 

Tempo de formação 0,846  
Até 10 anos 1 (4,8) 17 (80,9) 3 (14,3) 

 

 
11 a 15 anos 3 (7,7) 32 (82,0) 4 (10,3) 

 

 
Mais de  
16 anos 

3 (4,6) 52 (80,0) 10 (15,4) 
  

Serviço que pertence 0,094  
CTI 2 (6,1) 29 (87,9) 2 (6,1) 

 

 
EMERGÊNCIA 3 (18,8) 13 (81,3) 0 (0,0) 

 

 
ONCOLOGIA 
CIRURGICA 

2 (3,8) 44 (83,0) 7 (13,2) 

 

 
ONCOLOGIA 
CLINICA 

0 (0,0) 18 (78,3) 5 (21,7) 
 

Tempo no setor 0,862  
Até 6 anos 4 (6,2) 52 (81,2) 8 (12,6)  

 
Acima  
de 6 anos 

5 (8,2) 50 (82,0) 6 (9,8)  

Maior formação 0,706 
 

Nível técnico 2 (10,5) 16 (84,2) 1 (5,3)  
 

Graduação 2 (6,1) 27 (81,8) 4 (12,1)  
 

Pós graduação 6 (8,2) 58 (79,4) 9 (12,4)  

Número de vínculos 0,055 
 

1 7 (9,6) 56 (76,7) 10 (13,7) 
 

 
2 ou mais 0 (0,0) 46 (90,0) 6 (10,0) 

 

Carga horária semanal 0,292 

 40 horas 7 (9,6) 56 (76,7) 10 (13,7)   
40h a 60h 3 (8,1) 27 (73,0) 7 (18,9)  

 Mais de 60h 2 (13,3) 9 (60) 4 (26,7)  
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Turno de trabalho 1,000  
Diurno 5 (6,9) 58 (80,5) 9 (12,5)  

 
Noturno 4 (7,6) 42 (79,2) 7 (13,2)  

Continua... 

      

Continuação... 

Tempo INCA 0,496  
Até 6 anos 1 (2,4) 38 (90,5) 3 (7,1)  

 
Entre 7 e  
10 anos 

4 (9,1) 34 (77,3) 6 (13,6)  

  Acima de  
10 anos 

2 (5,2) 31 (79,5) 6 (15,3)  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 6 encontra-se o resultado da ECHT em relação aos perfis dos 

participantes. Foi possível encontrar resultados significativos na renda mensal (p-valor 

= 0,040). Portanto, nota-se que participantes com renda mensal no intervalo de R$ 

7.000,00 a R$10.000,00 obtiveram resultados mais prevalentes na categoria avaliação 

mais moderado, enquanto as outras categorias dividiram-se os resultados em 

moderada e negativa.  

Na mesma tabela encontramos em grande maioria resultados não significativos 

(p-valor > 0,05). Isto é, os resultados da escala ECHT comporta-se de maneira similar 

para as outras características.  

 

Tabela 6 – Avaliação da Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT) de acordo com 
o perfil sociodemográfico dos participantes. Niterói (RJ), 2019. 

Características 

Abaixo de 2,29 

= avaliação 

mais positiva, 

satisfatório 

n (%) 

Entre 2,3 e 

3,69 = 

avaliação 

mais 

moderada, 

crítico 

n (%) 

Acima de 
3,7 = 

avaliação 
mais 

negativa, 
grave n 

(%) 

P-valor 

Hospital 0,648  
1 0 (0,0) 32 (80,0) 8 (20,0) 

 

 
2 3 (5,0) 45 (75,0) 12 (20,0) 

 

 
3 2 (8,0) 16 (64,0) 7 (28,0)   

Sexo 0,571  
Feminino 6 (5,7) 75 (70,8) 25 (23,6) 

 

 
Masculino 0 (0,0) 16 (84,2) 3 (15,8)   
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Idade 0,807  
Até 40 anos 3 (4,3) 50 (71,4) 17 (24,3) 

 

 
Acima 40 anos 4 (7,3) 37 (67,3) 14 (25,4)   

Etnia 0,669  
Branca 2 (3,3) 46 (75,4) 13 (21,3) 

 

 
Mestiça 1 (3,0) 23 (69,7) 9 (27,3) 

 

 
Negra 3 (9,7) 22 (71,0) 6 (19,4)   

Status marital 0,100  
Sem companheiro 2 (5,6) 22 (61,1) 12 (33,3) 

 

 
Com companheiro 3 (3,7) 64 (79,0) 14 (17,3)   

Continua... 

Continuação... 

Características 

Abaixo de 
2,29 = 

avaliação 
mais 

positiva, 
satisfatório 

Entre 2,3 e 3,69 = 
avaliação mais 

moderada, crítico 

Acima de 
3,7 = 

avaliação 
mais 

negativa, 
grave 

P-valor 

Estado civil 0,371  
União estável / Casado 3 (4,2) 55 (77,5) 13 (18,3) 

 

 
Separado / Solteiro 3 (5,9) 34 (66,7) 14 (27,5)   

Número de filhos 0,426  
0 3 (8,1) 24 (64,9) 10 (27,0) 

 

 
1 1 (2,4) 35 (83,3) 6 (14,3) 

 

 
Pelo menos 2 2 (5,3) 27 (71,1) 9 (23,7)   

Renda mensal aproximada 0,040  
Até 5.000 2 (8,0) 14 (56,0) 9 (36,0) 

 

 
5.000 a 7.000 2 (5,9) 24 (70,6) 8 (23,5) 

 

 
7.000 a 10.000 2 (5,0) 35 (87,5) 3 (7,5) 

 

 
Mais de 10.000 0 (0,0) 10 (62,5) 6 (37,5)   

Renda familiar aproximada 0,199  
Até 7.000 3 (14,3) 11 (52,4) 7 (33,3) 

 

 
7.000 a 10.000 1 (2,5) 31 (77,5) 8 (20,0) 

 

 
Mais de 10.000 2 (4,3) 35 (74,5) 10 (21,3)   

Número de dependentes  0,477  
Até 1 1 (5,3) 12 (63,2) 6 (31,6) 

 

 
2 1 (3,3) 26 (86,7) 3 (10,0) 

 

 
3 2 (6,7) 22 (73,3) 6 (20,0) 

 

 
Pelo menos 4 2 (5,6) 24 (66,7) 10 (27,8)   

Situação da moradia 0,123  
Alugado 1 (5,0) 15 (75,0) 4 (20,0) 

 

 
Financiado 0 (0,0) 17 (60,7) 11 (39,3) 

 

 
Próprio 4 (5,5) 57 (78,1) 12 (16,4)   

Categoria profissional 0,617  
Aux/Tec Enfermagem 5 (6,3) 57 (71,2) 18 (22,5) 

 

 
Enfermeiro 1 (2,2) 35 (77,8) 9 (20,0)   

Tempo de formação 0,358  
Até 10 anos 0 (0,0) 16 (76,2) 5 (23,8) 

 

 
11 a 15 anos 4 (10,4) 24 (61,4) 11 (28,2) 
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Mais de 16 anos 2 (3,1) 50 (76,9) 13 (20,0)   

Continua... 

      

      

      

Continuação... 

Características 

Abaixo de 2,29 = 
avaliação mais 

positiva, 
satisfatório 

Entre 2,3 e 
3,69 = 

avaliação 
mais 

moderada, 
crítico 

Acima de 
3,7 = 

avaliação 
mais 

negativa, 
grave 

P-valor 

Serviço que pertence 0,472  
CTI 1 (3,0) 24 (72,7) 8 (24,2) 

 

 
EMERGÊNCIA 2 (12,5) 12 (75,0) 2 (12,5) 

 

 
ONCOLOGIA CIRURGICA 2 (3,8) 41 (77,4) 10 (18,9) 

 

 
ONCOLOGIA CLINICA 1 (4,3) 14 (60,9) 8 (34,8)   

Tempo no setor 0,887  
Até 6 anos 4 (6,3) 45 (70,3) 15 (23,4) 

 

 
Acima de 6 anos 4 (6,5) 45 (73,8) 12 (19,7)   

Maior formação 0,076  
Nível técnico 1 (5,3) 15 (78,9) 3 (15,8) 

 

 
Graduação 1 (3) 23 (69,7) 9 (27,3) 

 

 
Pós graduação 9 (12,3) 54 (74) 10 (13,7)   

Número de vínculos 0,331  
1 4 (5,5) 50 (68,5) 19 (26,0) 

 

 
2 ou mais 2 (3,8) 42 (80,8) 8 (15,4)   

Carga horária semanal 0,420 

 40 horas 3 (4,1) 52 (71,2) 18 (24,7)   
40h a 60h 4 (10,8) 28 (75,7) 5 (13,5)  

 Mais de 60h 2 (13,3) 9 (60) 4 (26,7)  

Turno de trabalho 0,362  
Diurno 2 (2,8) 52 (72,2) 18 (25,0) 

 

 
Noturno 4 (7,5) 39 (73,6) 10 (18,9)   

Tempo INCA 0,932  
Até 6 anos 1 (2,4) 31 (73,8) 10 (23,8) 

 

 
Entre 7 e 10 anos 3 (6,8) 31 (70,5) 10 (22,7) 

 

  Acima de 10 anos 2 (5,1) 29 (74,4) 8 (20,5)   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 7 encontra-se o resultado da EIPST em relação aos perfis dos 

participantes. Foi possível encontrar resultados significativos na variável status marital 

(p-valor = 0,032). Portanto, nota-se que participantes sem companheiro tiveram mais 

prevalência na avaliação mais moderada do que com companheiro. Número de 

dependentes também foi significativo (p-valor = 0,035). O restante das comparações 

não foram significantes (p-valor > 0,05). 
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Tabela 7 – Avaliação da Escala de Indicadores de prazer e sofrimento no Trabalho 
(EIPST) de acordo com o perfil sociodemográfico dos participantes. Niterói (RJ), 2019. 

Características 

Abaixo de 2,0 
= avaliação 

para 
raramente, 

grave 

Entre 2,1 e 3,9 
= avaliação 

mais 
moderada, 

crítico 

Acima de 4,0 
= avaliação 

mais positiva, 
satisfatório 

P-valor 

Hospital 0,958 
 

1 2 (5,0) 23 (57,5) 15 (37,5) 
 

 
2 2 (3,4) 39 (65,9) 19 (31,7) 

 

 
3 1 (4,0) 17 (68,0) 7 (28,0)   

Sexo 0,743 
 

Feminino 4 (3,8) 68 (64,2) 34 (32,1) 
 

 
Masculino 1 (5,3) 13 (68,4) 5 (26,3)   

Idade 0,523 
 

Até 40 anos 3 (4,3) 45 (64,3) 22 (31,4) 
 

 
Acima 40 anos 2 (3,7) 29 (52,7) 24 (43,6)   

Etnia 0,679  
Branca 4 (6,6) 40 (65,6) 17 (27,9) 

 

 
Mestiça 0 (0,0) 21 (63,6) 12 (36,4) 

 

 
Negra 1 (3,2) 20 (64,5) 10 (32,3)   

Status marital 0,032  
Sem companheiro 3 (8,3) 26 (72,2) 7 (19,4) 

 

 
Com companheiro 1 (1,2) 50 (61,7) 30 (37,0)   

Estado civil 0,195  
União estável / 
Casado 

1 (1,4) 45 (63,4) 25 (35,2) 

 

 
Separado / Solteiro 4 (7,8) 33 (64,7) 14 (27,5)   

Número de filhos 0,128  
0 2 (5,4) 27 (73,0) 8 (21,6) 

 

 
1 0 (0,0) 30 (71,4) 12 (28,6) 

 

 
Pelo menos 2 2 (5,3) 20 (52,6) 16 (42,1)   

Renda mensal aproximada 0,686  
Até 5.000 1 (4,0) 16 (64,0) 8 (32,0) 

 

 
5.000 a 7.000 3 (8,8) 21 (61,8) 10 (29,4) 

 

 
7.000 a 10.000 0 (0,0) 26 (65,0) 14 (35,0) 

 

 
Mais de 10.000 1 (6,3) 10 (62,5) 5 (31,3)   

Renda familiar aproximada 0,645  
Até 7.000 0 (0,0) 14 (66,7) 7 (33,3) 

 

 
7.000 a 10.000 2 (5,0) 28 (70,0) 10 (25,0) 

 

 
Mais de 10.000 2 (4,3) 27 (57,4) 18 (38,3)   

Continua... 
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Continuação... 

Características 

Abaixo de 2,0 
= avaliação 

para 
raramente, 

grave 

Entre 2,1 e 3,9 
= avaliação 

mais 
moderada, 

crítico 

Acima de 4,0 
= avaliação 

mais positiva, 
satisfatório 

P-
valor* 

Número de dependentes  0,035  
Até 1 0 (0,0) 13 (68,4) 6 (31,6)  

 
2 4 (13,3) 22 (73,3) 4 (13,3)  

 
3 0 (0,0) 20 (66,7) 10 (33,3)  

 
Pelo menos 4 1 (2,8) 19 (52,8) 16 (44,4)  

Situação da moradia 0,261  
Alugado 0 (0,0) 17 (85,0) 3 (15,0)  

 
Financiado 1 (3,6) 18 (64,3) 9 (32,1)  

 
Próprio 4 (5,5) 42 (57,5) 27 (37,0)  

Categoria profissional 0,833  
Aux / Tec 
Enfermagem 

4 (5,0) 52 (65,0) 24 (30,0)  

 
Enfermeiro 1 (2,2) 30 (66,7) 14 (31,1)   

Tempo de formação 0,669  
Até 10 anos 1 (4,8) 13 (61,9) 7 (33,3) 

 

 
11 a 15 anos 0 (0,0) 28 (71,8) 11 (28,2) 

 

 
Mais de 16 anos 3 (4,6) 40 (61,5) 22 (33,9)   

Serviço que pertence 0,177 
 

CTI 2 (6,1) 24 (72,7) 7 (21,2) 
 

 
EMERGÊNCIA 1 (6,3) 13 (81,3) 2 (12,5) 

 

 
ONCOLOGIA 
CIRURGICA 

2 (3,8) 29 (54,7) 22 (41,5) 
 

 
ONCOLOGIA 
CLINICA 

0 (0,0) 15 (65,2) 8 (34,8)   

Tempo no setor 0,940  
Até 6 anos 1 (1,6) 43 (67,2) 20 (31,2) 

 

 
Acima de 6 anos 2 (3,3) 40 (65,6) 19 (31,1)   

Maior formação 0,292  
Nível técnico 2 (10,5) 14 (73,7) 3 (15,8) 

 

 
Graduação 1 (3) 20 (60,6) 12 (36,4) 

 

 
Pós graduação 2 (2,8) 49 (67,1) 22 (30,1)   

Número de vínculos 0,456  
1 1 (1,4) 49 (67,1) 23 (31,5) 

 

 
2 ou mais 3 (5,8) 34 (65,4) 15 (28,8)   

Carga horária semanal 0,444 

 40 horas 1 (1,4) 51 (69,8) 21 (28,8)   
40h a 60h 3 (8,1) 22 (59,5) 12 (32,4)  

 Mais de 60h 1 (6,7) 9 (60) 5 (33,3)  

Continua... 
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Continuação... 

Características 

Abaixo de 2,0 
= avaliação 

para 
raramente, 

grave 

Entre 2,1 e 3,9 
= avaliação 

mais 
moderada, 

crítico 

Acima de 4,0 
= avaliação 

mais positiva, 
satisfatório 

P-
valor* 

Turno de trabalho 0,311  
Diurno 1 (1,4) 50 (69,4) 21 (29,2) 

 

 
Noturno 3 (5,7) 32 (60,4) 18 (33,9)   

Tempo INCA 0,756  
Até 6 anos 1 (2,2) 30 (71,5) 11 (26,3) 

 

 
Entre 7 e 10 anos 2 (4,5) 30 (68,2) 12 (27,3) 

 

  Acima de 10 anos 1 (2,6) 23 (59,0) 15 (38,4)   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 8 não foi possível encontrar resultado significativo do resultado da 

EADRT em relação aos perfis analisados. 

 

Tabela 8 – Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT) de 
acordo com o perfil sociodemográfico dos participantes. Niterói (RJ), 2019. 

Características 

Abaixo de 
1,9 = 

avaliação 
mais 

positiva, 
suportável 

Entre 2,0 e 
3,0 = 

avaliação 
mais 

moderada, 
crítico 

Entre 3,1 
e 4,0 = 

avaliação 
moderada 

para 
frequente, 

grave 

Acima de 4,1 
= avaliação 

mais 
negativa, 

presença de 
doenças 

ocupacionais 

P-
valor* 

Hospital 0,237 
 

1 13 (32,5) 10 (25,0) 10 (25,0) 7 (17,5) 
 

 
2 19 (31,7) 23 (38,3) 13 (21,7) 5 (8,3) 

 

 
3 5 (20,0) 9 (36,0) 4 (16,0) 7 (28,0)   

Sexo 0,650 
 

Feminino 31 (29,2) 39 (36,8) 21 (19,8) 15 (14,2) 
 

 
Masculino 6 (31,6) 5 (26,3) 6 (31,6) 2 (10,5)   

Idade 0,181 
 

Até 40 anos 14 (27,5) 25 (35,7) 21 (30,0) 4 (7,8) 
 

 
Acima 40 anos 15 (27,3) 17 (30,9) 10(18,2) 13 (23,6)   

Etnia 0,622 
 

Branca 21 (34,4) 19 (31,1) 14 (23,0) 7 (11,5) 
 

 
Mestiça 9 (27,3) 13 (39,4) 8 (24,2) 3 (9,1) 

 

 
Negra 7 (22,6) 12 (38,7) 5 (16,1) 7 (22,6)   

Continua... 
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Continuação... 

Características 

Abaixo de 
1,9 = 

avaliação 
mais 

positiva, 
suportável 

Entre 2,0 e 
3,0 = 

avaliação 
mais 

moderada, 
crítico 

Entre 3,1 
e 4,0 = 

avaliação 
moderada 

para 
frequente, 

grave 

Acima de 4,1 
= avaliação 

mais 
negativa, 

presença de 
doenças 

ocupacionais 

P-
valor* 

Status marital 0,098 
 

Sem 
companheiro 

10 (27,8) 12 (33,3) 6 (16,7) 8 (22,2) 
 

 
Com 
companheiro 

25 (30,9) 31 (38,3) 20 (24,7) 5 (6,2)   

Estado civil 0,125 
 

União estável / 
Casado 

24 (33,8) 28 (39,4) 14 (19,7) 5 (7,0) 
 

 
Separado / 
Solteiro 

13 (25,5) 15 (29,4) 13 (25,5) 10 (19,6)   

Número de filhos 0,991 
 

0 13 (35,1) 12 (32,4) 8 (21,6) 4 (10,8) 
 

 
1 13 (31,0) 13 (31,0) 9 (21,4) 7 (16,7) 

 

 
Pelo menos 2 11 (28,9) 13 (34,2) 9 (23,7) 5 (13,2)   

Renda mensal aproximada 0,789 
 

Até 5.000 6 (24,0) 10 (40,0) 3 (12,0) 6 (24,0) 
 

 
5.000 a 7.000 8 (23,5) 14 (41,2) 8 (23,5) 4 (11,8) 

 

 
7.000 a 10.000 13 (32,5) 14 (35,0) 9 (22,5) 4 (10,0) 

 

 
Mais de 10.000 6 (37,5) 4 (25,0) 3 (18,8) 3 (18,8)   

       

Renda familiar aproximada 0,307 
 

Até 7.000 5 (23,8) 8 (38,1) 4 (19,0) 4 (19,0) 
 

 
7.000 a 10.000 11 (27,5) 16 (40,0) 11 (27,5) 2 (5,0) 

 

 
Mais de 10.000 16 (34,0) 16 (34,0) 6 (12,8) 9 (19,1)   

Número de dependentes  0,540 
 

Até 1 3 (15,8) 6 (31,6) 6 (31,6) 4 (21,1) 
 

 
2 8 (26,7) 13 (43,3) 5 (16,7) 4 (13,3) 

 

 
3 12 (40,0) 8 (26,7) 8 (26,7) 2 (6,7) 

 

 
Pelo menos 4 9 (25,0) 16 (44,4) 7 (19,4) 4 (11,1)   

Situação da moradia 0,897 
 

Alugado 7 (35,0) 8 (40,0) 4 (20,0) 1 (5,0) 
 

 
Financiado 6 (21,4) 11 (39,3) 7 (25,0) 4 (14,3) 

 

 
Próprio 21 (28,8) 25 (34,2) 16 (21,9) 11 (15,1)   

Categoria profissional 0,529 
 

Aux / Tec 
Enfermagem 

20 (25,0) 30 (37,5) 19 (23,7) 11 (13,8) 
 

 
Enfermeiro 17 (37,8) 14 (31,1) 8 (17,8) 6 (13,3)   
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Continua... 

Continuação... 

Características 

Abaixo de 
1,9 = 

avaliação 
mais 

positiva, 
suportável 

Entre 2,0 e 
3,0 = 

avaliação 
mais 

moderada, 
crítico 

Entre 3,1 
e 4,0 = 

avaliação 
moderada 

para 
frequente, 

grave 

Acima de 4,1 
= avaliação 

mais 
negativa, 

presença de 
doenças 

ocupacionais 

P-
valor* 

Tempo de formação 0,362 
 

Até 10 anos 3 (14,3) 10 (47,6) 3 (14,3) 5 (23,8) 
 

 
11 a 15 anos 13 (33,3) 16 (41,0) 7 (18,0) 3 (7,7) 

 

 
Mais de 16 anos 22 (33,9) 18 (27,7) 16 (24,6) 9 (13,8)   

Serviço que pertence 
 

0,737 
 

CTI 12 (36,4) 12 (36,4) 7 (21,2) 2 (6,1) 
 

 
EMERGÊNCIA 7 (43,8) 4 (25,0) 3 (18,8) 2 (12,5) 

 

 
ONCOLOGIA 
CIRURGICA 

12 (22,6) 21 (39,6) 12 (22,6) 8 (15,1) 
 

 
ONCOLOGIA 
CLINICA 

6 (26,1) 7 (30,4) 5 (21,7) 5 (21,7)   

Tempo no setor 0,521 
 

Até 6 anos 16 (25,0) 24 (37,5) 16 (25,0) 8 (12,5) 
 

 
Acima de 6 anos 23 (37,7) 18 (29,5) 12 (19,7) 8 (13,1)   

Maior formação 0,971 
 

Nível técnico 4 (21,1) 8 (42,1) 5 (26,3) 2 (10,5) 
 

 
Graduação 10 (30,3) 12 (36,4) 6 (18,2) 5 (15,1) 

 

 
Pós graduação 24 (32,9) 24 (32,9) 16 (21,9) 9 (12,3)   

Número de vínculos 0,681 
 

1 20 (27,4) 28 (38,4) 17 (23,3) 8 (10,9) 
 

 
2 ou mais 18 (34,6) 16 (30,8) 10 (19,2) 8 (15,4)   

Carga horária semanal 0,579 
 

40 horas 21 (28,8) 28 (38,4) 16 (21,9) 8 (10,9)   

 40h a 60h 12 (32,4) 10 (27,1) 8 (21,6) 7 (18,9)  

 Mais de 60h 4 (26,7) 7 (46,7) 3 (20) 1 (6,6)  

Turno de trabalho 0,364 
 

Diurno 19 (26,4) 24 (33,3) 19 (26,4) 10 (13,9) 
 

 
Noturno 19 (35,8) 17 (32,1) 8 (15,1) 9 (17,0)   

Tempo INCA 0,121 
 

Até 6 anos 7 (16,7) 18 (42,9) 12 (28,5) 5 (11,9) 
 

 
Entre 7 e 10 anos 17 (38,6) 15 (34,1) 9 (20,5) 3 (6,8) 

 

  Acima de 10 
anos 

15 (38,5) 11 (28,2) 5 (12,8) 8 (20,5)   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 Discurso dos trabalhadores acerca do sofrimento psíquico nas unidades  

Referente às entrevistas realizadas na segunda fase da pesquisa, foram 

entrevistados 15 trabalhadores de enfermagem, sendo 05 de cada unidade hospitalar, 

que participaram da primeira etapa e tiveram seus resultados classificados como 

críticos ou graves de acordo com o ITRA, escolhidos por amostragem aleatória por 

conveniência. As entrevistas foram gravadas e tiveram duração média de 11 minutos 

e tempo total de 2:48 minutos. Estas foram realizadas com certa dificuldade, ora por 

não haver sala disponível naquele momento e muitas vezes utilizamos a sala do café, 

a copa do setor ou o estar da enfermagem para a aquisição das entrevistas, e também 

devido à indisponibilidade ou aos desencontros com os participantes, sendo estes 

contornados e prolongando o período de coleta das entrevistas. 

As entrevistas foram categorizadas conforme a metodologia do DSC, assim 

emergindo categorias diferenciadas que se complementam trazendo sentidos ao tema 

abordado. Na construção do DSC, foram analisadas exaustivamente cada expressão 

chave e suas ideias centrais, não abordando a ferramenta de ancoragens. Em cada 

questão, que são apresentadas juntamente com a frequência em cada resposta, nota-

se que é possível haver mais de uma ideia central, dotada de suas expressões chaves, 

que dá origem a um novo discurso dentro de uma mesma categoria. 

Os discursos foram descritos de acordo com as categorias a que se referem 

em cada pergunta. Assim, o DSC 1A é referente ao discurso coletivo da pergunta 1 e 

categoria A – o paciente em cuidado paliativo. Quanto ao N de cada questão, este é 

determinado de acordo com os fragmentos de discurso que são apresentados a cada 

questão. Desta forma, na pergunta 1 houve 15 respostas na formação daquela 

categoria, enquanto na pergunta 4 houve 11 respostas formando as categorias de tal 

questão. 

As Tabelas 9 a 12 fazem o devido detalhamento das perguntas do roteiro, 

previamente elaborado (APÊNDICE III). 
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Tabela 9 – Respostas da Pergunta 1 da entrevista realizada com os participantes 
(n=15). Niterói (RJ), 2019.  

Pergunta Categorias Nº % 

1. Que situações ocorrem 
na unidade e que você 
considera que trazem 

insatisfação, desconforto, 
desprazer, sofrimento ou 

mal-estar? 

A - O PACIENTE EM CUIDADO 
PALIATIVO 2 13,33 

B - CUIDANDO DO PACIENTE 3 20,00 

C - ESCALA DE TRABALHO 3 20,00 

D - O RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL - 

MULTIDISCIPLINAR 
5 33,33 

E - GERENCIAMENTO 2 13,33 

Total de respostas da pergunta 15  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo – 1A 

Em Oncologia a gente recebe muito paciente em Fase Terminal 

e me desconforta muito aplicar certos medicamentos. Para mim é 

como se eu estivesse promovendo a morte, entendeu? Ajudando o 

paciente a morrer. No meu íntimo eu sofro, eu não gosto de participar 

disso. Na hora que eu faço isso (Diazepam e morfina) eu me sinto 

desconfortável. Eu acho que eu não tenho esse direito! Eu sei que é 

um alívio, que vai fazer bem. É como se eu tivesse decidindo a vida 

daquele paciente, participando, deixando... Então a gente fica ali 

como se fosse um juiz! A questão dos cuidados paliativos me deixa 

extremamente, não digo totalmente insatisfeita, mas muito 

questionadora. Eu acho que fica tudo solto e há muito desencontro de 

condutas. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo – 1B 

Quando vejo que o paciente é malvisto, não é assistido como 

deveria e isso me deixa muito abalado. Tem me deixado muito mal 

ver um paciente mal cuidado, mal assistido, talvez o paciente poderia 

estar melhor, se tivessem feito melhor. Desgasta a gente que está de 
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frente na guerra... Esses dias eu trabalhei no setor aqui que é um setor 

de gente jovem, e eu vou pedir para não entrar mais lá, pode me 

chamar, me pagar o que for, eu não quero trabalhar mais lá. Você 

sabe que aquilo ali não vai muito além, não vai dar em nada! Por ser 

o Instituto referência em oncologia, e isso pesa, me fazia olhar quando 

eu estava de fora do INCA de uma maneira cheia de perspectiva e de 

expectativa em relação ao tratamento aos doentes e eu percebo que 

algumas condutas são muito desencontradas. Você espera que aqui 

seja referência, a gente tem muito para caminhar em relação a isso. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo – 1C 

Eu penso que é a escala. Isso é que traz mais conflitos. 

Insatisfação quanto a carga horária, que a nossa categoria 

trabalhando mais do que os outros. É injusto. A carga de trabalho do 

dia é muito maior do que da noite e aí você acaba trabalhando mais. 

A marcação de horário no caso das complementações, quem trabalha 

de dia não consegue marcar de noite. E você sente isso no dia a dia, 

né! Você sai de um plantão de 12 horas totalmente estourado. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo – 1D 

A comunicação não efetiva, você não tem acesso real a chefia 

direta e a chefia superior. O resultado do que você solicitou é bem 

diferente daquilo que foi conversado, me causou frustração. A 

discrepância quanto as outras categorias profissionais que existe no 

INCA. Me traz insatisfação quando eu percebo diferença entre o 

tratamento dos servidores, o que é permitido a uma categoria fazer. 

Deveríamos ter as mesmas flexibilidades e os mesmos direitos. Me 

deixa insatisfeita, irritada, chateada. Em relação as pessoas você 

acaba ignorando. Porque seria um absurdo tratar seu colega mal, não 

concordo mas numa equipe multidisciplinar tem falhas, todos nós 

cometemos erros. E trabalhar com pessoas que são difíceis, ter que 

ir cobrir plantão de gente surtada. 
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Discurso do Sujeito Coletivo – 1E 

Todo o contexto administrativo causa desconforto emocional, 

uma cobrança muito pesada, perde muito tempo escrevendo do que 

dando assistência. A falta de recursos humanos é o nosso maior 

obstáculo. Falta incentivo em relação a atualização do profissional 

principalmente no nível médio; Falta aporte psicológico no Instituto, já 

que a gente trabalha com oncologia, sem demanda, com foco 

preventivo. 

 

Tabela 10 – Respostas da Pergunta 2 da entrevista realizada com os participantes, 
Niterói (RJ), 2019. 

Pergunta Categorias Nº % 

2. Que situações causam 
satisfação, conforto ou 

bem-estar? 

A - TRABALHO EM EQUIPE 5 50,00 

B - RECONHECIMENTO 1 10,00 

C - SATISFAÇÃO FINANCEIRA 1 10,00 

D - RELACIONAMENTO 
TRANSDISCIPLINAR 

2 
 

20,00 

E - SATISFAÇÃO NO CUIDADO 1 10,00 

Total de respostas da pergunta 10  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Discurso do Sujeito Coletivo – 2A 

O grupo que se trabalha, que se dedica a ficar juntos, isso causa 

um alivio, que a gente trabalha tranquilo porque sabe que pode confiar 

um no outro. A chefia está sempre aberta para ouvir para a gente 

conversar. A gente tem uma equipe muito boa, nosso diálogo, traz um 

refrigério. Trabalhar no meu plantão, sabendo que eu vou vir para o 

meu plantão me sinto bem, isso me causa bem-estar. A equipe de 

enfermagem é muito qualificada, isso me traz muito conforto. 
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Discurso do Sujeito Coletivo – 2B 

Quando a gente é reconhecido, principalmente pelo paciente. 

Ele chega com aquele carinho todo agradecendo por tudo. 

Reconhecimento da chefia também seria maravilhoso, mas o do 

paciente é o melhor, porque é o retorno verdadeiro. Faz ter certeza de 

que eu estou no caminho certo, que eu realmente escolhi a profissão 

certa. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo – 2C 

Satisfação é o salário. 

Discurso do Sujeito Coletivo – 2D 

Relação bacana com a equipe médica, eles ouvem; acho esse 

feedback muito legal. Não existe aquela diferenciação, aquela barreira 

entre médicos e os profissionais de enfermagem. 

Discurso do Sujeito Coletivo – 2E 

Ver os poucos pacientes saírem daqui que são poucos né! Que 

sai com perspectiva de melhora, você vê que você trabalha e adiantou 

alguma coisa. 

 

Tabela 11 – Respostas da Pergunta 3 da entrevista realizada com os participantes, 
Niterói (RJ), 2019. 

Pergunta Categorias Nº % 

3. Como estes aspectos 

levantados interferem na 

sua vida cotidiana? 

A - FRUSTRAÇÃO 3 21,43 

B - RELACIONAMENTO  

CASA-TRABALHO 
4 28,57 

C -  SOFRIMENTOS 4 28,47 

D - ESTRATÉGIAS DE DEFESA 3 33,33 

Total de respostas da pergunta 14  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Discurso do Sujeito Coletivo – 3A 

A gente leva uma carga de negatividade, de tristeza muito 

grande, de frustração de não conseguir fazer muitas coisas, com os 

anos a gente sente que isso pesa bastante. Você vai conviver com 

aquela dor, aquele lamento, aquele olhar mais triste, então isso no 

final das contas pesa. Essa questão do horário eu me sinto frustrado, 

é um descaso com a profissão. Sinto como uma profissão diminuída, 

porque os outros entram e saem a hora que quer. Isonomia é só no 

papel que acontece. Isso é frustrante! Parece que tem uma relação 

hierárquica de subordinação maior do que as outras categorias. O 

sentimento que causa na vida é frustração mesmo. E me preparo para 

fazer o melhor dentro do meu serviço e quando eu não consigo atingir 

a meta isso me deixa frustrada. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo – 3B 

Eu desabafo em casa, mas isso machuca atrapalha de uma 

forma geral, eu tive uma crise de estresse. Tento não pensar no 

trabalho, mas só a pessoa me chamar eu já fico estressada, já 

estragou meu dia, já me irrita. Eu já fico de mau humor porque tu não 

consegue desligar, é um grande sofrimento. Antigamente eu levava 

essa realidade aqui para casa, aí ficava tentando entender como é 

que tudo aquilo aconteceu com ela, hoje eu levo menos mas ainda 

levo. A gente leva esse emocional para casa, eu já vi várias pessoas 

aqui nesses setores, meninas chorando, entendeu? A gente tem 

mesmo que lamentar e soltar isso aí né! 

 

Discurso do Sujeito Coletivo – 3C 

Interfere no trabalho, chega lá fora interfere no seu dia a dia. 

Eu tento fazer esse exercício de esquecer mas é difícil. Isso interfere 

muito na vida, no dia a dia, tanto para bem quanto para mal. Quando 

sou reconhecida eu dou um pulo de alegria, mas quando acontece ao 

contrário dói muito. Eu acho que eu tenho câncer o tempo todo. Essa 
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situação de achar que eu vou adoecer por câncer é frequente, isso 

não é bom, ficar pensando nisso daqui a pouco nem vou conseguir 

trabalhar, eu vou estar paranoica. Foi importante ter um espaço para 

eu falar porque eu acho que se eu não falasse isso iria me sufocar de 

alguma maneira. Não é um adoecimento só físico, é mental e é muito 

perigoso porque o físico aparece muito rápido, é muito notório, mas o 

mental não, você subestima, pode ser fruto sim do teu trabalho. 

Observo muita gente falando que consegue lidar bem com a situação, 

mas eu acho que tem muita gente que esconde para debaixo do 

tapete. Essa é a realidade da oncologia, que é pesada, não que outros 

cenários, outras patologias não sejam, mas aqui é difícil, tem algo de 

diferente. Essa falta de negociação, essa imposição das chefias, essa 

verticalidade das tomadas de decisão. 

Discurso do Sujeito Coletivo – 3D 

Eu consigo me resolver, tanto pra bem quanto pra mal, eu 

busco por meios próprios, tanto o aspecto emocional, profissional. Em 

relação aos pacientes, eu fujo muito dessa realidade. Eu mantenho 

uma distância dele e isso para mim é um ponto positivo porque me 

faz está inteira para trabalhar. Hoje eu consigo colocar um muro que 

me separa um pouco o ser humano do paciente porque isso me 

adoece. Eu levei isso para terapia, eu retomei a terapia e é bom  

falar. Se você não se bloquear, não se proteger bastante, interfere até 

na tua vida pessoal. Quando eu entrei aqui, há 15 anos atrás eu 

chorava todo dia, isso me fazia sofrer bastante. Mas vai passando, a 

gente vai se habituando. 
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Tabela 12 – Respostas da Pergunta 4 da entrevista realizada com os participantes, 
Niterói (RJ), 2019. 

Pergunta Categorias Nº % 

4. Que estratégias poderiam 

ser realizadas no seu 

trabalho para melhorá-lo? 

A - PRÁTICAS INTEGRATIVAS AO 

TRABALHADOR 
2 18,18 

B - RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL-

MULTIPROFISSIONAL 
3 27,27 

C - GERENCIAMENTO DO 

CUIDADO 
3 27,27 

D - CUIDADO HUMANIZADO 
1 

 
9,09 

E - CUIDADO A SAÚDE MENTAL 2 18,18 

Total de respostas da pergunta 11  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Discurso do Sujeito Coletivo – 4A 

Encontros psicológicos, das terapias de encontro, chamar 

grupos de canto de música; ginástica, um relaxamento, uma reunião, 

vai ter uma música, um momento de poesia. Você já volta mais 

aliviado.  Procura uma alternativa, que de repente pode ser uma 

terapia, praticar um esporte, fazer alguma atividade física. 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo – 4B 

Trabalhar a ética profissional, refletir as atitudes. As pessoas 

estão muito egoístas, o que eu quero, o que eu posso, o que eu 

consigo, o que é o melhor para mim. Eu não vejo a luz no final do túnel 

no nosso trabalho. As pessoas tratam a gente como os empregados 

deles, a enfermagem né! É uma coisa institucional. Mas independente 

dessas coisas devemos ter um bom relacionamento com as pessoas. 

E precisamos de mais participação do enfermeiro, participa pouco da 

assistência e do cuidado, a figura do enfermeiro não está presente 

nesse cuidado. 
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Discurso do Sujeito Coletivo – 4C 

Precisa de um olhar da direção, gerência, um olhar mais 

criterioso, mais aguçado em relação aos funcionários. A questão da 

verticalidade, ter maior diálogo com a chefia, ter maior poder de 

decisão da equipe, poder interferir nas decisões, poder melhorar os 

processos de trabalho. Ser ouvido. Somos silenciados, a palavra é 

essa, somos constantemente silenciados, é uma categoria silenciada. 

Reconhecer se é nesse lugar que você quer estar, tem esse 

crescimento financeiro, isso prende muito o funcionário aqui, muitos 

falam "estou no NCA muito porque eu recebo bem, ele paga bem". 

Discurso do Sujeito Coletivo – 4D 

Coloca dentro de si que você deu o melhor de si, 

profissionalmente e pessoalmente, humanamente. Toquei, senti e 

deixei ele sentir meu calor. Então você chega em casa, bom eu fiz o 

que pude! E isso dá um certo alívio, consciência do dever cumprido 

né! É como se fosse uma síndrome da compaixão. Nosso trabalho é 

só olhos, coração e mão. Difere o mecanizado e o humanizado, 

entender que ali tem outro ser humano. O médico chega, ele fica ali 

um minutinho, ele coloca o doente na nossa mão. Porque a gente é 

olho e mão do médico. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo – 4E 

A criação de uma rede de apoio ao trabalhador. Se tivesse um 

apoio psicológico eu acho que a carga seria menos pesada. Quebrar 

essa corrente pesada no meio do trabalho. Ajudar o profissional que 

é tão sobrecarregado nessa parte psíquica. Hospital tem que cuidar, 

olhar mais para o cuidador. Quem cuida precisa de cuidado! Não levo 

nada daqui para casa, eu não tenho história para contar em casa, dos 

corpos que eu preparei... 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa aponta para situações conhecidas como delicadas e críticas no que 

tange a enfermagem como profissão emergida na área de saúde, tendo seu foco de 

trabalho no cuidar. Este cuidar de si tem sido relegado a um segundo plano, tanto no 

que tange ao autocuidado, quanto na participação dos serviços gerenciais e 

administrativos. A presença de fatores estressores no serviço, carga horária elevada 

de trabalho, multiplicidade de empregos e de jornadas, exposição a riscos 

ocupacionais, deficiência de pessoal para trabalhar mostra-se comum aos diversos 

cenários da assistência em enfermagem, e tem impactado negativamente a qualidade 

dessa assistência e do próprio cuidar de quem cuida. 

Com base no perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa, destacam-

se algumas características que figuraram entre a maioria, sendo conforme o exposto 

na Tabela 14. Quase 85% dos participantes eram mulheres, corroborando com a 

média nacional que indica uma predominância do sexo feminino entre os profissionais 

de enfermagem de 87.2% (BARRETO; KREMPEL; HUMEREZ, 2011). Apesar da 

presença masculina ser menor na enfermagem, já foi constatado que muitos também 

desenvolvem alguma forma de sofrimento psíquico, principalmente devido ao 

preconceito e estereótipos que surgem já no curso de graduação (MAURÍCIO; 

MARCOLAN, 2016). Entretanto, o cuidado da casa e dos filhos recaem 

frequentemente sobre as mulheres, mesmo que a maioria seja casadas ou estejam 

em união estável. As mulheres que costumam trabalhar, em média, 73 minutos por 

dia a mais que os homens em países em desenvolvimento como o Brasil (OIT, 2016). 

Consequentemente, essa dupla ou tripla jornada sobrecarrega a mulher resultando 

em um maior desgaste emocional, físico e funcional que podem levar ao sofrimento 

psíquico (AMARAL, 2012). 

Houve uma predominância de participantes com idade inferior a 40 anos, com 

formação universitária e imóvel próprio. A remuneração dos funcionários varia de 

acordo com a categoria profissional em que se enquadram, do nível de qualificação 

profissional e ao tempo de serviço no INCA. Nessa pesquisa, 72% dos participantes 

possuam uma renda mensal superior a R$ 5.000,00, sendo que terço deles possuem 

uma renda mensal entre R$ 7.000,00 e 10.000,00. Essa renda é 15 vezes maior do 
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que a média de remuneração dessa classe no setor público brasileiro (Machado et al., 

2019). Além disso, 58,4% dos participantes trabalham 40 horas semanais, ou seja, 

possuem apenas um vínculo empregatício. Esse número corrobora com outros 

estudos que indicam que a maior parte da equipe de enfermagem oncológica possui 

vínculo exclusivo com a apenas um hospital (SILVA; VELASQUE; TONINI, 2017; 

KAMEO; ROCHA; SANTOS, 2020). Entretanto, 41,6% dos participantes trabalham 

mais que 40 horas semanais. A elevada carga de trabalho afeta negativamente a 

qualidade de vida do indivíduo, aumentando o nível de stress e levando ao 

esgotamento profissional que reduzem satisfação no trabalho e a qualidade de vida, 

favorecendo o desenvolvimento de distúrbios psíquicos (THEME FILHA; COSTA; 

GUILAM, 2013; BORDIGNON et al. , 2015).   

Apesar de 67,5% dos participantes terem declarado possuir nenhum ou apenas 

um filho (Tabela 1), mais da metade dos participantes possuem dois ou mais 

dependentes (Tabela 14). Isso indica que muitos são responsáveis pelos pais, cônjuge 

ou algum outro parente além dos filhos. O cuidado do idoso ou enfermo dependente 

também recai sobre e mulher, o que aumenta ainda mais a pressão emocional e 

psicológica nesse gênero (PALMA, 2019). Com o inevitável envelhecimento da 

população brasileira este cenário tenderá a se agravar ainda mais.   

A maioria dos participantes possuem em torno de 16 anos de experiência 

profissional na área e 68,8% deles trabalham no INCA entre seis e dez anos. A 

experiência profissional ajuda o indivíduo a implementar mecanismos de defesa para 

enfrentar os desafios inerentes da profissão. Entretanto, a avaliação das escalas de 

prazer e sofrimento indicam que a maioria dos profissionais se encontram em situação 

crítica ou grave, independente da experiência profissional. O sofrimento é resultado 

de vivências dolorosas que geram sentimentos negativos como a insegurança, 

angústia, medo e frustração ante situações que desequilibram os desejos individuais 

e os propósitos profissionais (DEJOURS, 2011). Portanto, a alta presença do 

sofrimento entre os participantes mais experientes demonstra a necessidade do apoio 

psicológico contínuo para que esses profissionais lidem da melhor forma possível com 

a exaustão emocional e física intrínsecas do seu trabalho. 
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Tabela 13 – Sumário do perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa. Niterói 
(RJ), 2019. 

 Prevalência   % 

Características 
predominantes 

no perfil 
sociodemográfico 

- sexo feminino;  84,8% 

- casado ou união estável; 58,2% 
 

- até 40 anos; 56,0% 

- com filho(s); 68,4% 

- com renda entre R$ 7.000,00 até 
R$ 10.000,00; 

34,8% 

- possui dois ou três dependentes; 52,2% 

- mora em imóvel próprio; 60,3% 

- possui formação universitária; 84,8% 

- trabalha com enfermagem em 
torno de dezesseis anos; 

52% 

- tem carga horária de 40 horas 
semanais; 

58,4% 

- trabalha no INCA entre seis e dez 
anos. 

68,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como ocorre com qualquer outro tipo de trabalhador, afere-se na vida dos 

trabalhadores de enfermagem um contexto de vida pessoal, que envolve, além do 

trabalho, algum tipo de relação pessoal definida, filhos e/ou dependentes e renda. Até 

mesmo pela idade da maioria dos participantes, acima de 40 anos, cabe-lhes tais 

responsabilidades de vida já devidamente enraizadas. Ou seja, o profissional, além 

de viver a dinâmica do trabalho em oncologia, vive também a dinâmica de sua vida 

pessoal.  

Assim sendo, segundo Garcia et al. (2013), existe uma junção de ambientes, 

sendo eles as conjunturas da vida pessoal e da vida profissional do enfermeiro, onde 

ambas podem gerar prazeres e conflitos, como também podem influenciar uma a 

outra. Desta maneira, quando o ambiente de assistência oncológica gera sofrimento 

ao trabalhador, pode influenciar negativamente a sua vida pessoal. Por exemplo, o 

diagnóstico e a história do paciente podem gerar conflitos internos na equipe, 

trazendo-lhe sofrimento, podendo influenciar negativamente sua vida pessoal. 

Inclusive, acerca do sofrimento na conjuntura de assistência em oncologia, é 

destacado no discurso 3D que:  
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Se você não se bloquear, não se proteger bastante, interfere até na 

tua vida pessoal. Quando eu entrei aqui, há 15 anos atrás eu chorava 

todo dia, isso me fazia sofrer bastante. [...]. (Grifo autor). 

 

Quanto a conjuntura do trabalho, para se ter uma aproximação com a 

psicodinâmica do trabalho na enfermagem em oncologia no INCA, com base em 

Dejours (2018), encontram-se as informações obtidas com os indicadores eleitos 

(EACT, ECHT, EIPST e EADRT). 

A EACT permitiu aferir uma avaliação da organização, das condições do 

trabalho e relações socioprofissionais no ambiente de enfermagem do INCA, obtendo-

se nela uma avaliação moderada predominante. A ECHT, abrangendo representações 

relativas ao custo físico, cognitivo e afetivo do INCA, também teve uma avaliação 

moderada como predominante. Já a EIPST, que destacou as representações relativas 

às vivências de prazer e de sofrimento no trabalho, abrangendo liberdade de 

expressão, realização, esgotamento emocional e reconhecimento, colocou-se com 

predominância de avaliação moderada a mais positiva. Nesse indicador, destaca-se 

que existiu uma minoria de participantes na categoria grave, que pode servir de alerta, 

como a luz amarela de um semáforo, para haver atenção ao sofrimento dos 

trabalhadores de enfermagem do INCA. E a EADRT aferiu os efeitos do trabalho para 

a saúde dos trabalhadores de enfermagem, abrangendo danos físicos, psicológicos e 

sociais, onde encontrou-se danos moderado para frequente e avaliação negativa, com 

presença de doenças ocupacionais. O resultado desse indicador serve também como 

alerta, pois tais resultados correspondem a menos da metade dos entrevistados. 

Porém, são resultados que sinalizam a existência de danos do trabalho junto aos 

trabalhadores de enfermagem do INCA, situação que, não controlada, pode se 

ampliar.  (HOFFMANN, TRAVERSO e ZANINI, 2014; MENDES, 2007). 

Segundo os indicadores encontrados, os trabalhadores de enfermagem do 

INCA podem ser melhor cuidados. Isso porque, as avaliações, com conotação 

moderada para EACT e ECHT, indicam uma relação mediana para os quesitos: 

organização, condições do trabalho, relações socioprofissionais e custos (físico, 

cognitivo e afetivo). Além do fato de existir fatores sinalizadores nos indicadores 

EIPST e EADRT, como gravidade de sofrimento no trabalho e presença de doenças. 

Tudo isso, corrobora com o entendimento de que na psicodinâmica do trabalho em 

que tange a enfermagem há diferenciação, e há sim um ambiente que favorece a 
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existência do sofrimento do trabalhador, por meio de sentimentos negativos, conforme 

explicam Almeida (2018), Campos, David e Souza (2014) e Vasconcelos et al. (2019). 

Equipara-se o sofrimento no ambiente de trabalho da enfermagem oncológica aos 

existentes em UTI, urgência hospitalar e outras doenças terminais ou graves em 

idosos e crianças. Isso porque, com base em Fernandes e Komessu (2013), Duarte, 

Glanzner, Pereira (2018), Hopia e Heino-Tolonen (2019) e Kamisli et al. (2017), 

tratam-se de ambientes de trabalho que geram emoções conflitantes, justamente por 

terem proximidade com a terminalidade dos pacientes. O trabalhadores de 

enfermagem em oncologia, que trabalham próximo a situação de morte, tendem a 

desenvolver uma exaustão emocional, conforme explicitam Nogueira et al. (2018), 

Garcia et al. (2013) e Garcia e Marziale (2018).   

Os indicadores revelam que há na organização do trabalho de enfermagem no 

INCA: medo, ansiedade, pressão de superiores e esforço físico, gerando desequilíbrio 

emocional e desgaste físico. Conforme Dejours (2018), posicionamentos que 

culminam em sofrimento escondido de natureza psíquica.  

Para melhor compreensão do universo deste sofrimento escondido de natureza 

psíquica, o estudo fez uma imersão em discursos de trabalhadores de enfermagem 

do INCA. Para tanto, com base em Muylaert et al. (2014), atrelada às análises dos 

resultados e o contexto da Psicodinâmica do Trabalho, adotou roteiro com questões 

previamente estabelecidas, gerando as categorias: 

1- Relacionamento interpessoal, abrangendo o mal estar, a insatisfação no 

trabalho, o contexto administrativo X assistencial e as relações com a chefia; 

2- Satisfação no trabalho, expressam situações de conforto, onde é demostrado 

o bem estar, reconhecimento do trabalho, o prazer no trabalho em equipe; 

3- Estratégias de defesa, reflete a interferência na vida cotidiana, defesas contra 

angústias no trabalho, o gerenciamento do cuidado administrativo X gerencial 

e as redes de apoio. 

5.1 Relacionamento Interpessoal: O mal estar 

Ao analisar o universo das entrevistas dos trabalhadores de enfermagem do 

INCA foi possível observar que estes destacam sentimentos ambíguos quanto ao 

relacionamento interpessoal, ora negativo causando-lhes mal estar, ora positivo 

trazendo satisfação. Os discursos expressam por palavras o que é demonstrado no 

ITRA, no que tange a avaliação da EACT em suas categorias (TABELA 4), onde a 
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avaliação da Organização do trabalho, das Relações socioprofissionais e das 

condições de trabalho são apontadas como mais moderadas, crítico.   

Miorin et al. (2018) relata que há um sentimento de desperdício da vocação 

maior do trabalhador, que seria salvar vidas e subutilização do preparo técnico dos 

trabalhadores frente às situações de terminalidade e potencializa o desenvolvimento 

de exaustão no exercício das atividades. 

Quanto ao sofrer no ambiente de trabalho, despontaram as seguintes 

passagens dos discursos dos trabalhadores de enfermagem do INCA:   

Em Oncologia a gente recebe muito paciente em Fase Terminal e me 

desconforta muito aplicar certos medicamentos. Para mim é como 

se eu estivesse promovendo a morte, entendeu? [...]. No meu íntimo 

eu sofro [...]. (Grifo autor). 

Quando vejo que o paciente é malvisto, não é assistido como deveria 

e isso me deixa muito abalado. [...]. (Grifo autor). 

Eu penso que é a escala. Isso é que traz mais conflitos. Insatisfação 

quanto a carga horária, [...]. Você sai de um plantão de 12 horas 

totalmente estourado. (Grifo autor). 

A comunicação não efetiva, você não tem acesso real a chefia direta 

e a chefia superior. O resultado do que você solicitou é bem diferente 

daquilo que foi conversado, me causou frustração. [...]. (Grifo autor). 

Todo o contexto administrativo causa desconforto emocional, uma 

cobrança muito pesada, perde muito tempo escrevendo do que dando 

assistência. [...] Falta aporte psicológico no Instituto, já que a gente 

trabalha com oncologia, sem demanda, com foco preventivo. [...]. 

(Grifo autor). 

Os discursos acima enaltecem os sofrimentos relacionados a realidade de 

trabalho no INCA, os quais corroboram com o entendimento de sofrimento destacado 

por Almeida (2018), Vasconcelos et al. (2019), Campos, David e Souza (2014), Kolhs 

et al. (2017) e Silva et al. (2017). Autores que explicam a existência do sofrimento 
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advindo do trabalho, colocando-o como resultado de conflitos ou de situações 

desestabilizadoras, geradoras de desequilíbrio emocional e desgaste físico.  

A organização do trabalho, ao não corresponder aos anseios e não satisfazer 

as necessidades dos trabalhadores tende a limitar a realização prazerosa das 

atividades laborais, dificultando que ele se reconheça no que faz e o significado de 

suas tarefas e, assim como demostrado por Dejours et al. (1994) são condições para 

elevar os riscos ao sofrimento no trabalho. 

Há de destacar que a prolongada e repetitiva exposição aos fatores estressores 

do cotidiano que compõe o processo de trabalho dos participantes da pesquisa se 

apresenta em forma de exaustão emocional e despersonalização, presentes na 

avaliação da EIPST (Tabela 5) apresentando na categoria esgotamento emocional 

avaliação grave. A despersonalização é levantada nos discursos dos participantes e 

se caracteriza, segundo Dejours (2011) pelo desenvolvimento, por parte dos 

trabalhadores, de atitudes negativas e insensíveis em relação às pessoas as quais 

trabalha, tratando-as como objetos, distanciando-se do sofrimento e do acolhimento. 

Ainda, houveram os discursos relacionados a influência do sofrimento do 

trabalho na vida cotidiana, destacando-se as passagens: 

A gente leva uma carga de negatividade, de tristeza muito grande, 

de frustração de não conseguir fazer muitas coisas, com os anos a 

gente sente que isso pesa bastante. Você vai conviver com aquela 

dor, aquele lamento, aquele olhar mais triste, então isso no final das 

contas pesa. [...] Parece que tem uma relação hierárquica de 

subordinação maior do que as outras categorias. O sentimento que 

causa na vida é frustração mesmo. [...]. (Grifo autor). 

Eu desabafo em casa, mas isso machuca atrapalha de uma forma 

geral, eu tive uma crise de estresse. [...] Eu já fico de mau humor 

porque tu não consegue desligar, é um grande sofrimento. [...].  A 

gente leva esse emocional para casa, eu já vi várias pessoas aqui 

nesses setores, meninas chorando, entendeu? [...]. (Grifo nosso).  

Interfere no trabalho PRODUTIVIDADE!!!!, chega lá fora interfere 

no seu dia a dia. [...] Eu acho que eu tenho câncer o tempo todo. 

Essa situação de achar que eu vou adoecer por câncer é frequente, 
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isso não é bom, ficar pensando nisso daqui a pouco nem vou 

conseguir trabalhar, eu vou estar paranoica. Foi importante ter um 

espaço para eu falar porque eu acho que se eu não falasse isso iria 

me sufocar de alguma maneira. [...]”. Essa é a realidade da oncologia, 

que é pesada, [...]. (Grifo nosso). 

 [...] Hoje eu consigo colocar um muro que me separa um pouco 

o ser humano do paciente porque isso me adoece. Eu levei isso 

para terapia, eu retomei a terapia e é bom  

falar. Se você não se bloquear, não se proteger bastante, interfere 

até na tua vida pessoal. Quando eu entrei aqui, há 15 anos atrás eu 

chorava todo dia, [...]. 

Tal como explicam Almeida (2018) e Vasconcelos et al. (2019), lidar com o 

sofrimento já é um ponto nevrálgico do ser humano, sendo um tanto mais desafiador 

para a enfermagem, devido a carga de sofrimento inerente ao seu ambiente de 

trabalho. Observa-se que, conforme Dejours et al. (1994), o trabalhador acaba 

buscando mecanismos próprios para suportar as pressões do trabalho, como uma 

estratégia de defesa ao sofrimento. 

 No entanto, o que se percebeu nos discursos é que a maioria acaba por levar 

para o seu cotidiano o sofrimento psíquico, influenciando negativamente tanto sua 

produtividade no trabalho, como também sua vida pessoal. Ainda, abrindo espaço 

para o desenvolvimento de doenças psicossomáticas, sobretudo no âmbito da saúde 

mental, conforme Mitsi et al. (2013).   

Dentro desta perspectiva, notadamente a escala de Custo Humano no Trabalho 

tem as médias com maiores avaliações negativas, estando as categorias Custo 

cognitivo e Custo físico classificadas como Grave e Custo emocional classificada 

como Moderada. O corpo é uma ferramenta principal de trabalho da enfermagem e 

por essa característica este sofre consequências que são observadas pelos 

trabalhadores, seja no mobilizar dos pacientes, no banho, o caminhar, utilizar a força 

física, posições desconfortantes podendo traduzir em dano físico no trabalho. Tais 

fatos também corroboram com os dados apresentados por Maissiat (2013).  

Igualmente o Custo cognitivo é empregar a inteligência intelectual para 

aprender, resolver problemas e tomar decisões no trabalho, descrito por Mendes 
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(2007). Este se manifesta desde a interação com as equipes, na resolução de 

problemas nas relações profissionais e também nas tomadas rápidas de decisão ao 

atender os pacientes. Ter exigências cognitivas, de acordo com Maissiat (2013) 

demanda habilidades e competências complexas, emprenho para superar as 

adversidades e esforço intelectual para resolver problemas.  

Para Mariano (2016), a falta de manejo, para lidar com o sofrimento do 

ambiente de trabalho por parte dos trabalhadores, influencia negativamente em seu 

psíquico, afetando o seu bem-estar. Sendo assim, acabam surgindo as doenças na 

vida destes trabalhadores, tais como as relacionadas aos desequilíbrios psíquicos, 

como: estresse, depressão, transtornos de ansiedade, síndrome de burnout, entre 

outras. Situação destacada nos estudos de Carvalho (2010), Brasil (2017), Almeida 

(2018), Vasconcelos et al. (2019), Kolhs et al. (2017), Silva et al. (2017), Fabrin e 

Castro (2016); Roberts e Grubb (2014), Silva et al., (2015b), Oliveira et al. (2015). 

Complementa-se, que os transtornos psíquicos podem influenciar a ocorrência do 

suicídio por parte dos trabalhadores de enfermagem, conforme as pesquisas da OMS 

(2018), Akhtar e Aydin (2019) e Silva et al. (2015b). 

Contudo, um dos discursos chamou atenção, por demonstrar o mal-estar que 

é causado, como fato gerador de sofrimento dos trabalhadores de enfermagem frente 

as relações de inferioridade da profissão e das relações hierárquicas. Nele não havia 

esperança alguma para gerar ação de cuidado e enfrentamento ao sofrimento dos 

trabalhadores de enfermagem, posto haver uma conotação de desânimo. A passagem 

desse discurso relata:  

 [...] Eu não vejo a luz no final do túnel no nosso trabalho. As 

pessoas tratam a gente como os empregados deles, a enfermagem 

né! É uma coisa institucional. (Grifo autor).  

Inclusive, os desequilíbrios psíquicos colocaram-se como uma realidade visível 

nos discursos acima citados, visto que indicaram: crise de estresse; necessidade de 

verbalizar o sofrimento; e a situação do indivíduo achar ter a doença com a qual 

convive em seu dia-a-dia no trabalho. Discursos que identificam a existência de 

desequilíbrio psíquico em alguns participantes da pesquisa. Ou seja, situações no 

trabalho que desestruturam psicologicamente o profissional, tal como a abordagem 

da relação da psicodinâmica do trabalho com o sofrimento destacado por Dejours 

(2018). 
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Uma crítica dos trabalhadores se dirige ao cuidado com a saúde mental no 

trabalho. Por ser um serviço oncológico, que lida com sofrimento do paciente, 

expressa de forma muito declarada uma certa situação de incômodo com o cuidado 

paliativo, este que deveria ser uma realidade de todos os HCs, mas na crítica dos 

trabalhadores, só é bem desenvolvido no HC IV, unidade referência dentro do INCA 

para cuidado paliativo.  

O paciente, quando esgotadas as possibilidades de cura do câncer, na visão 

das equipes de enfermagem ele é entregue a medicamentos que aliviam a dor e 

reduzem a consciência sendo isto cuidado paliativo. Então há uma necessidade de 

maior capacitação para este cuidado paliativo pois, ainda que o convívio com a morte 

seja algo constante no serviço de saúde e na oncologia, causa sofrimento e isso 

precisa ser trabalhado para que esse sofrimento seja criativo. 

A demanda por atendimento aos profissionais é dificultada por motivos como o 

reduzido número de profissionais da saúde do trabalhador, sendo este serviço 

concentrado em um prédio distante dos hospitais, o que reduz a participação dos 

trabalhadores, pois necessitam se deslocar fora do horário de trabalho. Ainda assim, 

é necessário agendamento ao DISAT, e este possui apenas um profissional de 

psicologia para atender a todos os trabalhadores do instituto, tornando a busca ativa 

inexistente e a demanda suprimida. 

Vale considerar que muitas estratégias são também desenvolvidas pelas 

divisões, seja na figura da Educação Continuada/Permanente, com ciclo de palestras, 

seja pelo próprio DISAT com rodas de conversas, momentos de meditação e até 

participação musical com coral, cabendo aos trabalhadores se disponibilizar para 

poder participar. 

5.2 A satisfação no trabalho: O bem estar 

 Em contrapartida, outros discursos, que também não oferece sugestão direta 

de ação para cuidar dos trabalhadores de enfermagem, como solicitado na questão 

do roteiro naquele momento, oferece conotação de amor à profissão escolhida. Como 

se tal amor calasse o sofrimento amalgamado ao trabalho dos profissionais de 

enfermagem na oncologia, ou seja, o amor a profissão trata-se de uma ação indireta 

para abrandar o sofrimento.  
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Coloca dentro de si que você deu o melhor de si, 

profissionalmente e pessoalmente, humanamente. [...] Então você 

chega em casa, bom eu fiz o que pude! E isso dá um certo alívio, 

consciência do dever cumprido né! É como se fosse uma síndrome 

da compaixão. Nosso trabalho é só olhos, coração e mão.  [...] O 

médico chega, ele fica ali um minutinho, ele coloca o doente na nossa 

mão. Porque a gente é olho e mão do médico. 

 

De certo, também existem os discursos relacionados ao sentimento de prazer 

no trabalho de enfermagem no INCA, tal como enaltecem passagens a seguir:  

A equipe de enfermagem é muito qualificada, isso me traz muito 

conforto [...]. (Grifo autor). 

Quando a gente é reconhecido, principalmente pelo paciente [...]. 

Faz ter certeza de que eu estou no caminho certo, que eu 

realmente escolhi a profissão certa. (Grifo autor). 

Satisfação é o salário. (Grifo autor). 

[...] Ver os poucos pacientes saírem daqui que são poucos né! Que 

sai com perspectiva de melhora, você vê que você trabalha 

adiantou alguma coisa. (Grifo autor). 

 

Observa-se nos discursos as situações de satisfação como: interação eficiente 

com os demais profissionais, reconhecimento, remuneração e assistência com 

eficiência no combate ao câncer. Situações compatíveis com as observadas por 

alguns autores, como Lobo e Oliveira (2015), Silva et al. (2017) e Dos-Santos et al. 

(2016). Os autores associam o prazer no trabalho de enfermagem com remuneração, 

liberdade, identificação com o trabalho, sensação de dever cumprido e 

reconhecimento. Já Forte et al. (2014) explicam a satisfação por meio do gostar da 

profissão escolhida, o gostar do que se faz.  

O equilíbrio entre o prazer e o sofrimento, de acordo com Dejours (2011) e 

discursado por Barros e Honório (2015) é possibilitado pelo reconhecimento, que pode 

ser experimentado pelas vias da utilidade e da estética. Assim, o reconhecimento se 
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dá através da noção de utilidade vivenciada pela satisfação ao cuidar do paciente e 

ser reconhecido por estes e seus familiares. 

Assim como no presente estudo, a remuneração é um fator gerador de 

satisfação para o trabalhador. Esses dados corroboram com os encontrados por 

Tenani et al. (2014) e Kameo, Rocha e Santos (2020). A remuneração é um fator que 

leva o trabalhador procurar o concurso público, que vai lhe proporcionar estabilidade 

econômica e profissional, e assim associar o bem-estar aos benefícios acrescidos ao 

salário e coopera para um melhor plano de carreira dos profissionais que buscam por 

melhores oportunidades e melhores salários. Este é um fator preponderante no 

desempenho e na motivação do trabalho, visto que a unidade estudada tem salário 

diferenciado ao mercado de trabalho e até ao serviço público em geral por ser 

vinculada ao Ministério de Ciência de Tecnologia, trazendo aos trabalhadores 

gratificações por qualificação que torna a remuneração ainda mais diferenciada. 

Através do reconhecimento, da transformação do trabalho prescrito com a 

utilização da inteligência criativa do trabalhador e do coletivo do trabalho, suas 

equipes, o trabalhador têm êxito na transformação do real. Ao analisar as categorias 

de Liberdade de expressão e Realização (TABELA 5) componentes da Escala EIPST, 

as médias foram classificadas como mais positivas, satisfatório.  

Os trabalhadores referem ter liberdade com a chefia para negociar, para falar 

sobre o trabalho, há solidariedade e confiança entre os colegas. Tais sentimentos são 

propulsores para a manutenção do bem-estar dos profissionais, como demostrado no 

discurso abaixo: 

O grupo que se trabalha, que se dedica a ficar juntos, isso causa um 

alivio, que a gente trabalha tranquilo porque sabe que pode 

confiar um no outro. A chefia está sempre aberta para ouvir para 

a gente conversar [...]. (Grifo autor). 

 

Os dados encontrados são semelhantes aos que encontramos na literatura, 

conforme descrito por Worm et al. (2016), Prestes (2011) e Barros e Honório (2015). 

É necessária uma organização flexível para o desenvolvimento das funções psíquicas 

do trabalhador pelo uso da criatividade proporcionando sensação de prazer. A 

flexibilização como fonte de satisfação torna o trabalho prazeroso, e conforme relato 

de Glanzner, Olschowsky e Duarte (2018) é na organização do trabalho, na 
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flexibilização da gestão e nas relações subjetivas que se revela o prazer ou o 

sofrimento do trabalhador. 

Ainda é destacado no discurso a confiança entre os trabalhadores e o bem-

estar no trabalho em equipe desenvolvido pelos profissionais. A partir da formação 

das equipes as pessoas vão se aceitando, se conhecendo e se identificando. A 

participação dos integrantes, dentro de cada especificidade de trabalho e dentro de 

um conjunto organizacional, propicia um trabalho coletivo com coerência e, esse 

coletivo quando necessário, tende a desenvolver estratégias de defesa mais sólidas 

frente às questões geradoras de sofrimento. 

O grupo que se trabalha, que se dedica a ficar juntos [...]. (Grifo autor). 

Trabalhar no meu plantão, sabendo que eu vou vir para o meu plantão me 

sinto bem  [...]. (Grifo autor). 

[...] Relação bacana com a equipe médica, eles ouvem [...]. 

 

Silva et al. (2017) destaca em pesquisa com trabalhadores de enfermagem em 

oncologia que a importância do trabalho em equipe pode alcançar resultados 

superiores aos planejados, tendo o bom relacionamento entre os profissionais e as 

equipes como elemento propulsor para o prazer na atividade laboral, que corrobora 

com os discursos encontrados no presente estudo. 

O trabalho compreende em experiencias humanas que envolvem sensações, 

sentimentos e significados. Assim, o sentido do trabalho aparece não apenas na vida 

laboral como se funde a vida privada deste, criando laços fraternais entre os membros 

da equipe de trabalho, tornando um ambiente harmonioso.  

5.3 As estratégias de defesa de acordo com os participantes e estruturas de 

apoio ao trabalhador 

Percebe-se na interação entre as investigações dos indicadores e dos 

discursos com a literatura, que os trabalhadores de enfermagem do INCA possuem 

maior suscetibilidade ao sofrimento no trabalho. Logo, a ciência de tal fato leva ao 

entendimento de que quem cuida deve também ser cuidado. Devendo o INCA 

promover ações de controle e abrandamento do sofrimento dos trabalhadores de 

enfermagem, para assim mantê-los com equilíbrio emocional e produtivos, 

promovendo à saúde de tais trabalhadores. Tal como orientam as pesquisas da OMS 
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(2018), Akhtar e Aydin (2019) e os estudos de Almeida (2018), Silva et al. (2015b), 

Glanzner, Olschowsky e Duarte (2018) e Dos-Santos et al. (2016).  

Frente as dificuldades das condições de trabalho e suas nuances, são geradas 

estratégias de defesas que são desenvolvidas pelos trabalhadores a fim de enfrentar 

essas dificuldades que são desestabilizadoras no trabalho de enfermagem em 

oncologia. Dejours (2018) classifica as estratégias de defesa de proteção, tendendo a 

evitar o sofrimento racionalizando-o, de adaptação e de exploração, que se 

relacionam com a submissão aos desejos de produção da organização laboral. 

Levantamos assim com os participantes sugestões para eleger um cuidado 

junto aos trabalhadores de enfermagem do INCA, amenizando as consequências do 

sofrimento adquirido no trabalho, os discursos destacam algumas ações, 

apresentadas na Tabela 13. 

 

Tabela 14 – Sugestões de ações para auxiliar o trabalhador de enfermagem lidar 

com o sofrimento. Niterói (RJ), 2019. 

 Ações  

Sugestões  

- Grupo de apoio psicológico; 

- Terapia com psicólogo; 

- Criação de grupos para atividades lúdicas (canto, 
música, atividade física e relaxamento meditativo); 

- Ampliação do diálogo com a chefia; 

- Não levar para a casa assuntos pesados acerca do 
sofrimento vivenciado no trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As ações sugeridas compactuam com as abordagens de Glanzner, Olschowsky 

e Duarte, 2018 e Dos-Santos et al. (2016), que apontam para uma adaptação coletiva 

e/ou individual para o enfrentamento do sofrimento no trabalho. 

Martins et al. (2012) destacam a importância da presença do serviço de 

psicologia para desenvolver atividades com enfoque na organização do trabalho, a fim 

de cuidar da saúde dos trabalhadores como forma de prevenir o desenvolvimento de 

doenças. Tais medidas são destacadas nos discursos a seguir: 

 

A criação de uma rede de apoio ao trabalhador. Se tivesse um apoio 

psicológico eu acho que a carga seria menos pesada [...]. (Grifo autor). 
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Ajudar o profissional que é tão sobrecarregado nessa parte psíquica. 

Encontros psicológicos, das terapias de encontro [...] Procura uma 

alternativa, que de repente pode ser uma terapia [...] (Grifo autor). 

 

Diante disso, os trabalhadores citam a formação de grupos de apoio psicológico 

e terapia com psicólogo na unidade de trabalho como ferramenta para lidar com o 

sofrimento gerado no ambiente de trabalho junto ao cuidado com o doente acometido 

por câncer. Para que isso ocorra não basta apenas a criação de estratégias 

individuais, mas sim do coletivo dos trabalhadores, conforme aponta Dejours et al. 

(1994) e Dos-Santos et al. (2016) na criação de estratégias de defesa coletivas, para 

obter mudanças duradouras no ambiente de trabalho.  

Dessa forma, o coletivo consegue mobilizar e ampliar o diálogo com a chefia, 

tendo maior alcance. Mendes (2007) afirma que as estratégias são formadas pela 

própria equipe, que se unem pela manutenção dessas estratégias, que vão auxiliar a 

luta subjetiva contra o que os trabalhadores intendem como inadequações 

ocupacionais, também destacado nos discursos referentes a problemas da 

organização e gestão do processo de trabalho:  

 

Precisa de um olhar da direção, gerência, um olhar mais criterioso, mais 

aguçado em relação aos funcionários. A questão da verticalidade, ter maior diálogo 

com a chefia, ter maior poder de decisão da equipe [...] (Grifo autor). 

 

Dado importante a salientar é a criação de grupos de atividades lúdicas, como 

sugerido pelos trabalhadores de enfermagem participantes da pesquisa: 

 

[...] chamar grupos de canto de música; ginástica, um 

relaxamento, uma reunião [...] praticar um esporte, fazer alguma 

atividade física. (Grifo autor). 

 

Martins et al. (2012) denominam tais estratégias como confronto indireto, numa 

forma de aliviar a tensão no trabalho, porém como uma estratégia individual, de acordo 

com Dejours (2018), tais estratégias não trabalham com a essência geradora do 

problema, não evitando-os, sendo então mais curtas e menos eficazes, pois são 
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estratégias de adaptação ao sofrimento e não atuam sobre a gênese deste sofrimento, 

mas que devem atuar em conjunto com outras medidas citadas pelos trabalhadores. 

Ao fazer uso de estratégias de defesa de proteção, o trabalhador pode 

mascarar seu sofrimento para não adoecer, como forma de alienação, bloqueando a 

tentativa de transformação da realidade, deixando de lado o que realmente faz sofrer: 

 

[...] Não levo nada daqui para casa, eu não tenho história para contar em 

casa, dos corpos que eu preparei. (Grifo autor).  

 

Há um processo de banalização, como forma de fuga da realidade, se 

afastando do que foi vivido, como se houvesse uma ruptura ao sofrimento no trabalho 

ao passar pela porta de saída do hospital (FREITAS, 2016). A utilização do sofrimento 

criativo deve ser encorajada na capacitação de estratégias de defesas eficazes. 

A frente destes destaques, precisamos levar em consideração também as 

estratégias que já existem na instituição. Apesar de muitas ferramentas terem sido 

levantadas, é de se reconhecer que muitas delas já foram implementadas, ainda que 

parcial ou pontual. 

Durante os períodos de Semana de Enfermagem sempre são criados vários 

eventos, seja palestras educacionais, motivacionais, apresentação de resultados de 

trabalhos desenvolvidos na instituição com a participação dos trabalhadores, mas 

levanta-se uma certa dificuldade quanto a deslocamento fora de horário de trabalho, 

ou o falso entendimento que se não estou na enfermaria trabalhando, estou perdendo 

o dia, ainda que seja este dia um dia de serviço, alocado para treinamento em serviço. 

Algumas atividades têm sido destaque e vista como redutoras de sofrimento 

aos trabalhadores, como treinamentos em plataforma EAD como complementação de 

carga horária de trabalho, uma requisição de longa data da força de trabalho. Tal 

estratégia tira do trabalhador a exclusividade sobre o treinamento e atualização, tão 

necessário na área de saúde com toda a sua complexidade, e entrega ao Instituto 

como parceiro nesta qualificação. 

É preciso rever metodologias para envolver esse trabalhador, reunir os grupos 

e compartilhar as estratégias de defesas bem-sucedidas, favorecendo assim 

interrelações, podendo olhar as fragilidades dos grupos e trabalhar o que está 

desestruturado com vistas a reestruturação do corpo de trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo aqui empreendido permitiu uma incursão acerca da psicodinâmica do 

trabalho no ambiente de enfermagem oncológica. Constatou-se, que a enfermagem 

oncológica se trata de um ambiente de trabalho que mina sofrimento para os 

trabalhadores de enfermagem. Sobretudo, pela vivência intensa dos trabalhadores 

com o padecer do indivíduo com câncer, que gera conflitos internos relacionados aos 

questionamentos sobre a vida. Além do sofrimento advindo pela compaixão com o 

paciente, também se aferiu a existência de instabilidade emocional ocasionada pela 

sobrecarga de trabalho, pela sensação de frustração e pela falta de comunicação 

entre a equipe de trabalhadores.  

Assim sendo, a psicodinâmica do trabalho no processo de cuidar em 

enfermagem coloca-se como um campo fecundo para originar desequilíbrio emocional 

e desgaste físico. No entanto, deve-se destacar que não existe só sofrimento no 

ambiente de enfermagem em oncologia, também há o prazer pela realização do 

trabalho, sobretudo quando há eficiência no tratamento contra o câncer. Além disso, 

no trabalho de enfermagem existe a satisfação da assistência ao paciente, oferecendo 

ao trabalhador a oportunidade de ajudar ao próximo. Conforme o dito popular ‘quem 

ajuda recebe mais do que quem é ajudado’, pode-se dizer que a enfermagem que 

recebe o calor do reconhecimento do seu trabalho, recebe mais do que ofereceu ao 

seu paciente. Logo, os sentimentos de sofrimento e de prazer no trabalho de 

enfermagem em oncologia fazem parte da psicodinâmica desse trabalho, onde há um 

ambiente sensível, que abriga o trabalhador enquanto um ser humano com suas 

próprias sensibilidades. 

Dessa maneira, pode-se destacar as considerações acerca dos 

questionamentos introdutórios do estudo, sendo: 

✓ Sim, a relação entre o sofrimento psíquico e o contexto de trabalho em 

enfermagem oncológica, em seus variados níveis de complexidade de 

atendimento pode gerar adoecimento no trabalho; 

✓ Os indicadores (EACT, ECHT, EIPST e EADRT) revelaram que há sofrimento 

psíquico vivenciado por trabalhadores de enfermagem em oncologia; 

✓ O profissional pode identificar o que lhe gera sofrimento psíquico em seu 

trabalho, ficando atento ao seu pensamento e ao seu comportamento, 
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percebendo se existe desconfortos emocionais e físicos, como tristeza e 

frustração, oscilação do humor e cansaço físico.  

 

Certamente, a ciência de que existe uma pré-disposição ao sofrimento psíquico 

dos trabalhadores de enfermagem em oncologia, faz com que seja possível lidar com 

tal situação. Até mesmo, porque o não lidar com o sofrimento no trabalho pode 

ocasionar na acentuação do seu desequilíbrio emocional. Por sua vez, o desequilíbrio 

emocional acentuado pode originar doenças, como: estresse, depressão, transtornos 

de ansiedade, síndrome de burnout, entre outras. Doenças que afetam o trabalhador 

de tal maneira, que numa situação grave, podem levar ao suicídio ou mesmo à 

situação de automedicação com psicotrópicos.  

O caminho de equilíbrio para lidar com o sofrimento do trabalhador de 

enfermagem em oncologia, é adotar ações de enfrentamento. Ou seja, deve-se cuidar 

de quem cuida, adotando ações como: grupos de apoio psicológico, terapia com 

psicólogo, criação de grupos para atividades lúdicas e ampliação do diálogo entre a 

equipe.  

Ainda, o cuidar do sofrimento laboral dos trabalhadores de enfermagem em 

oncologia abre espaço para um melhor acolhimento do prazer no trabalho, 

amplificando as sensações como: reconhecimento do paciente e da equipe de 

profissionais, sensação de dever cumprido, remuneração, liberdade e identificação 

com o trabalho. 

Considera-se com base no presente estudo, que o sofrimento é inerente ao 

ambiente laboral da enfermagem em oncologia. Contudo, como é impossível eliminá-

lo do ambiente de trabalho, faz-se necessário propagar a ideia de minimizá-lo. Para 

tanto, os gestores de hospitais necessitam inicialmente se comunicar com os 

trabalhadores, para posteriormente eleger o melhor tipo de ação para enfrentamento 

do sofrimento. Assim, a equipe de enfermagem conseguirá canalizar seu sofrimento, 

criando uma maneira de conviver com o mesmo, evitando esconder desequilíbrios de 

natureza psíquica. Por conseguinte, o gestor hospitalar, terá um trabalhador produtivo 

e pronto para apreciar as sensações advindas com o prazer de trabalhar em 

enfermagem.  

Entende-se que o presente estudo é limitado, visto que é impossível generalizar 

os resultados, já que houve uma mescla de procedimentos metodológicos, tanto de 

ordem quantitativa quanto de ordem qualitativa. Logo, existem dados na pesquisa 
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relacionados à discursos individuais, limitando na abordagem alguns sentimentos e 

percepções, apesar destes se fazerem presentes na literatura levantada. Dessa 

forma, fomentou-se o debate acerca da temática em pauta, para que assim surjam 

mais estudos acerca do enfrentamento do sofrimento vivenciado pelos trabalhadores 

de enfermagem da área de oncologia. Mesmo porque, deve-se valorizar, por meio de 

estudos acadêmicos, o entendimento da necessidade de assistência a este 

trabalhador, promovendo o cuidado de quem cuida.  
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8 APÊNDICES 

8.1 Apêndice I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde 

Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 
   Comitê de Ética de Pesquisa da UFF 
  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 
 
 
Título do Projeto: “INDICADORES DE PRAZER E SOFRIMENTO EM 

TRABALHADORES DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA”  

 

Pesquisador Responsável:  Enfº. MSc. Alessandro Fabio de Carvalho Oliveira / Dr. 
Enéas Rangel Teixeira  

nursealessandrofabio@gmail.com 

 

Instituição Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa -
Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF) 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 998019021 ou 3207-2860.  
 

 

Prezado Sr.(a) 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa por fazer parte da 
força de trabalho desta instituição. Para que você possa decidir se quer participar ou 
não, precisa conhecer os benefícios, os riscos e as consequências pela sua 
participação. 
  Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
tem esse nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter 
lido e entendido este documento. Leia as informações com atenção e converse com 
o pesquisador responsável e com a equipe da pesquisa sobre quaisquer dúvidas que 
você tenha. Se você tiver dúvidas depois de ler estas informações, entre em contato 
com o pesquisador responsável. 

Caso você aceite participar, deverá responder um questionário com perguntas 
como quantos vínculos de trabalho possui, seu estado civil, se possui filhos, qual a 
sua renda pessoal e familiar, em qual turno trabalha, qual a carga horária semanal 
total que desenvolve, entre outros. Após receber todas as informações e todas as 
dúvidas forem esclarecidas, você poderá fornecer seu consentimento por escrito. 

 

mailto:nursealessandrofabio@gmail.com
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8.1.1.1 PROPÓSITO DA PESQUISA 
 
O objetivo geral desta pesquisa é avaliar os indicadores de sofrimento psíquico 

vivenciado por trabalhadores de enfermagem oncológica em um hospital público do 
Rio de Janeiro. Para isso, iremos: 

1- Investigar o trabalho de enfermagem em oncologia e os riscos de adoecimento 
por ele provocado através do contexto de trabalho, exigências, vivências e 
danos;  

2- Analisar o discurso dos trabalhadores de enfermagem em oncologia referentes 
ao sofrimento psíquico nas unidades de serviço.  
O recrutamento dos participantes nesta pesquisa se dará através de 

abordagem direta aos trabalhadores no seu local de trabalho pelo pesquisador, sendo-
lhe apresentado o propósito da pesquisa e o TCLE.  

8.1.1.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 
 
Utilizaremos para a coleta de dados um questionário sociodemográfico, que 

contém perguntas para caracterizar o participante, incluindo sexo, formação 
profissional, número de vínculos profissionais, horário de trabalho, composição 
familiar, e um instrumento voltado a avaliar a relação entre o trabalho e o adoecimento, 
chamado Inventário sobre Trabalho e Risco de Adoecimento (ITRA), composto por 4 
escalas com cerca de 30 questões, variando de 1 a 7. O tempo necessário para 
responder aos questionários dura cerca de 18 minutos. 

De acordo com os resultados obtidos neste instrumento, os participantes 
apontados com risco elevado para adoecimento poderão ser convidados a participar 
da segunda fase da pesquisa, que constitui de uma entrevista abordando a 
organização do trabalho, as vivências de prazer-sofrimento, as mediações, e os 
processos de subjetivação e de saúde-adoecimento. 

Para auxiliar na captação dos dados, utilizaremos um gravador de áudio digital 
para obter com exatidão as respostas advindas dos questionamentos, que serão 
transcritos, organizados e analisados. Estes serão colhidos em local definido em 
comum acordo com o participante individualmente, sem que haja prejuízos para a 
assistência prestada ao paciente. O tempo necessário previsto para as entrevistas são 
aproximadamente de 15 minutos. 

Os arquivos ficarão restritos a guarda e manuseio do pesquisador principal, não 
sendo em hipótese alguma compartilhado seu áudio, a fim de preservação da 
confidencialidade. Caso o participante deseje retirar voluntariamente sua participação, 
este áudio será descartado. 
Vale ressaltar que o participante poderá aceitar a participação em apenas uma 
das fases da pesquisa. 

8.1.1.3 BENEFÍCIOS 
 

Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa poderá não 
poderá oferecer benefícios diretos a você. Se você concordar com o uso de suas 
informações e/ou do material do modo descrito acima, é necessário esclarecer que 
você não terá quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais resultados 
decorrentes desta pesquisa.  

O benefício principal da sua participação é contribuir para a discussão deste 
tema na prática hospitalar e também acadêmica, possibilitando uma postura crítica e 
medidas benéficas aos profissionais de enfermagem.  
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8.1.1.4 RISCOS 
 
A pesquisa, por investigar o sofrimento psíquico, poderá revelar níveis de 

desconforto ou estresse psíquico. Para minimizá-los, propomos o uso de questionário 
que pode ser respondido em local de maior privacidade, sendo possível a sua resposta 
fora da instituição, sendo recolhido posteriormente. Quanto às entrevistas, serão 
realizadas em sala apropriada, resguardando a privacidade e confidencialidade dos 
participantes. 

Os riscos admitidos nesta pesquisa poderão aparecer sob a dimensão psíquica 
do participante. Em caso de dano, necessitando atendimento médico-psicológico, este 
poderá ser solicitado através de agendamento ao DISAT. O pesquisador se propõe a 
minimizar tais riscos, oferecendo a utilização de locais de maior privacidade para a 
coleta de dados. 

 Referente aos riscos de quebra de confidencialidade os pesquisadores 
declaram que os dados da pesquisa serão processados de tal forma que sua a 
privacidade e a sua identidade sejam totalmente preservadas. O seu nome não será 
revelado em nenhuma circunstância, mesmo que as informações sejam utilizadas 
para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão independentemente dos 
resultados obtidos. Para manter esta confidencialidade, a equipe do pesquisador 
responsável arquivará uma via deste TCLE assinado em sigilo absoluto, e atribuirá 
um número de identificação para os dados.  

8.1.1.5 CUSTOS 
 

Você não terá quaisquer custos ou despesas (gastos) pela sua participação 
nessa pesquisa.  

8.1.1.6 CONFIDENCIALIDADE 
 
Todas as informações deste projeto de pesquisa serão confidenciais e você 

não será identificado em nenhum momento durante o desenvolvimento desta 
pesquisa, e nem na divulgação dos dados da mesma. Se você optar por participar 
desta pesquisa, as informações sobre a sua saúde e seus dados pessoais serão 
mantidas de maneira confidencial e sigilosa. 

Seus dados somente serão utilizados depois de anonimizados (ou seja, sem 
sua identificação).  Apenas os pesquisadores autorizados terão acesso aos dados 
individuais, que poderão ser consultados pelo Comitê de Ética em Pesquisa de sua 
Instituição e/ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Mesmo que 
estes dados sejam utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação científica, 
sua identidade permanecerá em segredo. 

8.1.1.7 TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 
 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que 
necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e 
acompanhamento médico independem de sua participação nesta pesquisa. 

Quantos aos danos de natureza psíquica, o serviço de Psicologia da saúde do 
trabalhador promove a saúde mental na prevenção e no tratamento dos distúrbios 
psíquicos, atuando para favorecer um amplo desenvolvimento psicossocial; elabora e 
aplica técnicas de exame psicológico, utilizando seu conhecimento e práticas 
metodológicas específicas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da 
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personalidade, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando 
ou encaminhando para atendimento apropriado, conforme a necessidade. O 
trabalhador que necessitar deste serviço poderá fazê-lo uso através de agendamento 
no DISAT. 

8.1.1.8 BASES DA PARTICIPAÇÃO 
 

A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não 
acarretará quaisquer penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. 
Você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo. 
Em caso de você decidir interromper sua participação na pesquisa, a equipe de 
pesquisadores deve ser comunicada e a pesquisa será imediatamente interrompida. 

8.1.1.9 ACESSO AOS RESULTADOS 
 

Você pode ter acesso a qualquer resultado relacionado à esta pesquisa. Estes 
resultados serão enviados ao seu correio eletrônico caso solicite, e se você tiver 
interesse, você poderá receber uma cópia dos mesmos.   

8.1.1.10 GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 
 
A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à 
disposição para responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você 
terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer 
esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar conhecimento dos 
resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para o Enfº Alessandro Fabio 
de Carvalho Oliveira no telefone (21) 998019021 ou 3207-2860.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro e pelo CEP do 
INCA, que está formado por profissionais de diferentes áreas, que revisam os projetos 
de pesquisa que envolvem seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o 
bem-estar de todos as pessoas que se voluntariam à participar destes. Se tiver 
perguntas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode entrar em 
contato nos endereços a seguir: 
CEP UFF: Rua Marquês do Paraná, 303 - 4º andar (Prédio anexo) Centro- Niterói - 
RJ, nos telefones (21) 2629-9189 ou por e-mail: etica@vm.uff.br 
CEP INCA: Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 9:00 a 17:00h, 
nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: 
cep@INCA.gov.br. 
 Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com 
você e outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis.  
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8.1.1.11 CONSENTIMENTO 
 
 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para 
a pesquisa. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. 
Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a 
garantia de esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 
Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar 
o meu anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
 
Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta 
pesquisa. 

  
 

Eu,__________________________________________,__________________RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

  /       / 

Nome e Assinatura do participante 

 

 

 Data 

   

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa 
ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente para a participação desta pesquisa. 

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável  
pela obtenção do Termo 

 Data 
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8.2 Apêndice II – Caracterização sociodemográfico e profissional 

  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA (EEAAC) 

PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

Instrumento de coleta dos dados sociodemográficos 

 

1 HOSPITAL 

HC I  

HC II  

HC III  

2 NÚMERO ALEATÓRIO DO ENTREVISTADO  

3 SEXO DECLARADO 

MASC  

FEMININO  

4 IDADE  

5 ETNIA 

NEGRA  

MULATA  

MESTIÇA  

AMARELA  

BRANCA  

6 STATUS MARITAL 

COM 
COMPANHEIRO 

 

SEM 
COMPANHEIRO 

 

7 ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO  

CASADO  

VIÚVO  

UNIÃO ESTÁVEL  

SEPARADO  
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8 NUMERO DE FILHOS  

9 QUAL A SUA RENDA MENSAL APROXIMADA?  

10 QUAL A RENDA FAMILIAR APROXIMADA?  

11 QUANTAS PESSOAS DEPENDEM DESTA RENDA?  

12 VOCÊ RESIDE EM IMÓVEL: 

PRÓPRIO  

ALUGADO  

FINANCIADO  

CEDIDO  

OUTROS  

13 CATEGORIA PROFISSIONAL 

ENFERMEIRO  

AUX/TEC. 
ENFERMAGEM 

 

14 
TEMPO DE FORMADO NA CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

DE 2 A 5 ANOS  

DE 6 A 10 ANOS  

DE 11 A 15 ANOS  

MAIS DE 16 ANOS  

15 SERVIÇO A QUE PERTENCE 
 
 

16 HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NESTE SETOR  

17 QUAL A MAIOR FORMAÇÃO QUE CONCLUIU? 

NÌVEL TÉCNICO  

GRADUAÇÃO  

RESIDÊNCIA / 
ESPECIALIZAÇÃO 

 

MESTRADO  

DOUTORADO  

PÓS-
DOUTORADO 

 

18 QUANTOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS POSSUI?  

19 QUAL A CARGA HORÁRIA SEMANAL TOTAL?  
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20 QUAL A SUA ESCALA DE TRABALHO NO INCA? 

DIARISTA  

PLANTONISTA 
DIURNO 

 

PLANTONISTA 
NOTURNO 

 

21 HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NO INCA?  
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8.3 Apêndice III – Roteiro de entrevista 

  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA (EEAAC) 

PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

INDICADORES DE PRAZER E SOFRIMENTO EM TRABALHADORES DE 

ENFERMAGEM ONCOLÓGICA 

Nome do Voluntário: 

_______________________________________________________________ 

Prezado Sr. (a) 

Você foi selecionado para participar desta fase da pesquisa seguindo os critérios 

anteriormente apresentados, onde sua avaliação do Inventário sobre o Trabalho e 

Riscos de Adoecimento teve índice considerado mais negativo ou grave. Para que 

possamos compreender melhor as repercussões do sofrimento psíquico envolvidos 

no trabalho de enfermagem em oncologia, se for de sua vontade, responda os 

questionamentos a seguir: 

1. Que situações ocorrem na unidade e que você considera que trazem 

insatisfação, desconforto, desprazer, sofrimento ou mal-estar? 

2. Que situações causam satisfação, conforto ou bem-estar? 

3. Como estes aspectos levantados interferem na sua vida cotidiana? 

4. Que estratégias poderiam ser realizadas no seu trabalho para melhorá-lo? 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo I – Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT) 

Leia os itens abaixo e escolha que melhor corresponde a avaliação que você faz do 

seu contexto de trabalho 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ÀS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

O ritmo de trabalho é excessivo 1 2 3 4 5 

As tarefas são cumpridas com pressão de prazo 1 2 3 4 5 

Existe forte cobrança por resultados 1 2 3 4 5 

As normas para a execução das tarefas são rígidas 1 2 3 4 5 

Existe fiscalização do resultado 1 2 3 4 5 

O número de pessoas é insuficiente para realizar as 

tarefas 
1 2 3 4 5 

Os resultados esperados estão fora da realidade 1 2 3 4 5 

Existe divisão entre quem planeja e quem executa 1 2 3 4 5 

As tarefas são repetitivas 1 2 3 4 5 

Falta tempo para realizar pausas de descanso no 

trabalho 
1 2 3 4 5 

As tarefas executadas sofrem descontinuidade 1 2 3 4 5 

As tarefas não estão claramente definidas 1 2 3 4 5 

A autonomia é inexistente 1 2 3 4 5 

A distribuição das tarefas é injusta 1 2 3 4 5 

Os funcionários são excluídos das decisões 1 2 3 4 5 

Existem dificuldades na comunicação entre chefia e 

subordinados 
1 2 3 4 5 

Existem disputas profissionais nos locais de trabalho 1 2 3 4 5 

Falta integração no ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 

A comunicação entre funcionários é insatisfatória 1 2 3 4 5 

Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento 

profissional 
1 2 3 4 5 

As informações que precisa para executar minhas tarefas 

são de difícil acesso 
1 2 3 4 5 

As condições de trabalho são precárias 1 2 3 4 5 

O ambiente físico é desconfortável 1 2 3 4 5 

Existe muito barulho no ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 

O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado 1 2 3 4 5 
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Os instrumentos de trabalho são insuficientes para 

realizar as tarefas 
1 2 3 4 5 

O posto de trabalho é inadequado para a realização das 

tarefas 
1 2 3 4 5 

Os equipamentos necessários para a realização das 

tarefas são precários 
1 2 3 4 5 

O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado 1 2 3 4 5 

As condições de trabalho oferecem risco à segurança 

das pessoas 
1 2 3 4 5 

O material de consumo é insuficiente 1 2 3 4 5 

Fonte: MENDES (2007) 
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9.2 Anexo II – Escala de Custo Humano no Trabalho (ECHT) 

Leia os itens abaixo e escolha que melhor corresponde a avaliação que você 
faz das exigências decorrentes do seu contexto de trabalho 

 
 
 

1 2 3 4 5 

NADA 

EXIGIDO 

POUCO 

EXIGIDO 

MAIS OU MENOS 

EXIGIDO 

BASTANTE 

EXIGIDO 

TOTALMENTE 

EXIGIDO 
 

Ter controle das emoções 1 2 3 4 5 

Ter que lidar com ordens contraditórias 1 2 3 4 5 

Ter custo emocional 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a lidar com a agressividade  

dos outros 
1 2 3 4 5 

Disfarçar os sentimentos 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a elogiar as pessoas 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a ter bom humor 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a cuidar da aparência física 1 2 3 4 5 

Ser bonzinho com os outros 1 2 3 4 5 

Transgredir valores éticos 1 2 3 4 5 

Ser submetido a constrangimentos 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a sorrir 1 2 3 4 5 

Desenvolver macetes 1 2 3 4 5 

Ter que resolver problemas 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a lidar com imprevistos 1 2 3 4 5 

Fazer previsão de acontecimentos 1 2 3 4 5 

Usar a visão de forma contínua 1 2 3 4 5 

Usar a memória 1 2 3 4 5 

Ter desafios intelectuais 1 2 3 4 5 

Fazer esforço mental 1 2 3 4 5 

Ter concentração mental 1 2 3 4 5 

Usar a criatividade 1 2 3 4 5 
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Usar a força física 1 2 3 4 5 

Usar os braços de forma contínua 1 2 3 4 5 

Ficar em posição curvada 1 2 3 4 5 

Caminhar 1 2 3 4 5 

Ser obrigado a ficar de pé 1 2 3 4 5 

Ter que manusear objetos pesados 1 2 3 4 5 

Fazer esforço físico 1 2 3 4 5 

Usar as pernas de forma contínua 1 2 3 4 5 

Usar as mãos de forma repentina 1 2 3 4 5 

Subir e descer escadas 1 2 3 4 5 

Fonte: Mendes (2007). 
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9.3 Anexo III – Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho 

(EIPST) 

Avaliando o seu trabalho nos últimos seis meses, marque o número de vezes 

em que ocorrem vivências positivas e negativas 

 

0 1 2 3 4 5 6 

NENHUMA 

VEZ 

UMA 

VEZ 

DUAS 

VEZES 

TRÊS 

VEZES 

QUATRO 

VEZES 

CINCO 

VEZES 

SEIS VEZES  

OU MAIS 

 

Liberdade com a chefia para negociar o que 
precisa 

0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para falar sobre o meu trabalho  
com os colegas 

0 1 2 3 4 5 6 

Solidariedade entre os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Confiança entre os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para expressar minhas opiniões  
no local de trabalho 

0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para usar minha criatividade 0 1 2 3 4 5 6 

Liberdade para falar sobre o meu trabalho  
com as chefias 

0 1 2 3 4 5 6 

Cooperação entre os colegas 0 1 2 3 4 5 6 

Satisfação 0 1 2 3 4 5 6 

Motivação 0 1 2 3 4 5 6 

Orgulho pelo que faço 0 1 2 3 4 5 6 

Bem estar 0 1 2 3 4 5 6 

Realização profissional 0 1 2 3 4 5 6 

Valorização 0 1 2 3 4 5 6 

Reconhecimento 0 1 2 3 4 5 6 

Identificação com as minhas tarefas 0 1 2 3 4 5 6 

Gratificação pessoal com as minhas atividades 0 1 2 3 4 5 6 

Esgotamento emocional 0 1 2 3 4 5 6 

Estresse 0 1 2 3 4 5 6 

Insatisfação  0 1 2 3 4 5 6 
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Sobrecarga 0 1 2 3 4 5 6 

Frustração 0 1 2 3 4 5 6 

Insegurança 0 1 2 3 4 5 6 

Medo 0 1 2 3 4 5 6 

Falta de reconhecimento do meu esforço 0 1 2 3 4 5 6 

Falta de reconhecimento do meu desempenho 0 1 2 3 4 5 6 

Desvalorização 0 1 2 3 4 5 6 

Indignação 0 1 2 3 4 5 6 

Inutilidade 0 1 2 3 4 5 6 

Desqualificação 0 1 2 3 4 5 6 

Injustiça 0 1 2 3 4 5 6 

Discriminação 0 1 2 3 4 5 6 
 
Fonte: Mendes (2007). 
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9.4 Anexo IV – Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho 

(EADRT) 

Os itens a seguir tratam dos tipos de problemas físicos, psicológicos e sociais 

que você avalia como causados, essencialmente, pelo seu trabalho. Marque o 

número que melhor corresponde a frequência com a qual eles estiveram 

presentes na sua vida nos últimos seis meses 

0 1 2 3 4 5 6 

NENHUMA 

VEZ 

UMA 

VEZ 

DUAS 

VEZES 

TRÊS 

VEZES 

QUATRO 

VEZES 

CINCO 

VEZES 

SEIS VEZES  

OU MAIS 
  

Dores no corpo 0 1 2 3 4 5 6 

Dores nos braços 0 1 2 3 4 5 6 

Dor de cabeça 0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios respiratórios 0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios digestivos 0 1 2 3 4 5 6 

Dores nas costas 0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios auditivos 0 1 2 3 4 5 6 

Alterações do apetite 0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios na visão  0 1 2 3 4 5 6 

Alterações no sono 0 1 2 3 4 5 6 

Dores nas pernas 0 1 2 3 4 5 6 

Distúrbios circulatórios 0 1 2 3 4 5 6 

Insensibilidade em relação ao colega 0 1 2 3 4 5 6 

Dificuldades nas relações fora do 

trabalho 
0 1 2 3 4 5 6 

Vontade de ficar sozinho 0 1 2 3 4 5 6 

Conflitos nas relações familiares 0 1 2 3 4 5 6 

Agressividade com os outros 0 1 2 3 4 5 6 

Dificuldade com os amigos 0 1 2 3 4 5 6 

Impaciência com as pessoas em geral 0 1 2 3 4 5 6 

Amargura  0 1 2 3 4 5 6 

Sensação de vazio 0 1 2 3 4 5 6 

Sentimento de desamparo 0 1 2 3 4 5 6 

Mau humor 0 1 2 3 4 5 6 

Vontade de desistir de tudo 0 1 2 3 4 5 6 

Tristeza  0 1 2 3 4 5 6 

Irritação com tudo 0 1 2 3 4 5 6 

Sensação de abandono 0 1 2 3 4 5 6 

Dúvida sobre a capacidade de fazer as 

tarefas 
0 1 2 3 4 5 6 



158 
 

Solidão  0 1 2 3 4 5 6 

Fonte: Mendes (2007). 
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9.5 Anexo V – Autorização Institucional para a pesquisa 
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