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const�tu� um espaço �mportante de relações �nterpessoa�s, 
a pr�nc�pal fonte de poss�b�l�dade de real�zação pessoal e 
sent�do de segurança, de alternat�vas na var�edade e qual�-
dade de at�v�dades e objet�vos, bem como no desenvolv�-
mento dos conhec�mentos e capac�dades. Ass�m, o trabalho 
representa um dos espaços de soc�al�zação e defin�ção de 
�dent�dades de ma�or �mportânc�a na v�da adulta.

A crescente espec�al�zação das at�v�dades da enferma-
gem e a fragmentação do trabalho hosp�talar �ntroduzem 
elementos contrad�tór�os na relação cu�dador-cu�dado, que 
podem ter efe�tos noc�vos sobre a saúde do trabalhador. 
Ao mesmo tempo em que o cu�dado ex�ge uma expressão 
de afeto adequada para l�dar com os aspectos da dor e 
dependênc�a do pac�ente, é também �nfluenc�ado por três 
fatores �nter-relac�onados: o salár�o, me�o de sobrev�vênc�a 
do trabalhador; o fantasma da perda do pac�ente, seja por 
alta-cura ou por alta-ób�to, fato que �nstaura o confl�to 
entre �nvest�r/des�nvest�r afeto nesta relação; e a obr�gação 
de se colocar frente ao pac�ente como profiss�onal, não 
lhe sendo perm�t�do demonstrar preferênc�as ou recusas, 
atração ou repulsa por este ou aquele pac�ente (Borso� & 
Codo, 1995). 

Além d�sso, o cot�d�ano dos profiss�ona�s de saúde ex�ge 
desses �nd�víduos o contato constante com a dor e a doença 

O presente estudo v�sa �nvest�gar as relações entre 
�nd�víduo e trabalho, e suas conseqüênc�as na saúde psíqu�ca 
dos profiss�ona�s da enfermagem do Inst�tuto de Card�olog�a 
de Porto Alegre. A part�r de uma pesqu�sa real�zada nessa 
�nst�tu�ção, é propós�to deste trabalho ver�ficar de que forma as 
v�vênc�as labora�s dos profiss�ona�s de enfermagem poder�am 
contr�bu�r para o seu adoec�mento psíqu�co.

Segundo conce�to proposto por Dejours (1992), a saúde 
não compreende apenas uma sensação de bem-estar, mas 
um estado em constante mov�mento do qual procuramos 
nos aprox�mar, estando relac�onada fundamentalmente 
ao desejo. Quando há perda do desejo, encontramo-nos 
d�ante de uma s�tuação per�gosa para o corpo e para a 
mente, correndo o r�sco de adoec�mento fís�co e mental, o 
últ�mo man�festado por me�o de estados de tr�steza, apat�a 
ou depressão. 

Mas como manter o desejo de cont�nuar produz�ndo 
quando o trabalho se torna fonte de �nsat�sfação para o �n-
d�víduo? De acordo com Traverso-Yépez (2004), o trabalho 
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RESUMO – Este art�go tem como propós�to ver�ficar as exper�ênc�as labora�s dos profiss�ona�s de enfermagem e suas 
conseqüênc�as para a saúde mental desses trabalhadores. A pesqu�sa fo� real�zada junto a profiss�ona�s de enfermagem do 
Inst�tuto de Card�olog�a de Porto Alegre, afastados de suas at�v�dades durante o ano de 2003 por transtornos menta�s e 
comportamenta�s (ep�sód�os depress�vos breves, transtornos depress�vos recorrentes e ans�edade general�zada), d�agnost�cados 
de acordo com o CID 10. Os dados foram coletados através de entrev�stas �nd�v�dua�s sem�-estruturadas, e para sua 
�nterpretação fo� ut�l�zada a técn�ca de Anál�se de Conteúdos. Os resultados mostram que aspectos do trabalho contr�buíram 
no processo de adoecer desses profiss�ona�s, como a natureza das at�v�dades do cu�dador, sobrecarga de tarefas e d�ficuldades 
de relac�onamento �nterpessoal. Ver�ficou-se a�nda a percepção dos �nd�víduos quanto ao papel da organ�zação frente ao seu 
afastamento, de forma a ampl�ar a d�scussão sobre gestão de pessoas e promoção de saúde no trabalho.
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ABSTRACT – Th�s art�cle has the purpose of ver�fy�ng the laboural exper�ences of the nurs�ng profess�onals and �ts conse-
quences on the�r mental health. The research was made w�th nurs�ng profess�onals of the Inst�tuto de Card�olog�a �n Porto 
Alegre, who were d�sm�ssed from the�r act�v�t�es dur�ng 2003 due to mental and behav�oral d�sturbances (br�ef depress�ve 
d�sorder, recurrent depress�ve d�sorder and general anx�ety), d�agnosed accord�ng to CID-10. The data were collected through 
sem�-structured �nd�v�dual �nterv�ews, and for the�r �nterpretat�on the techn�que of Content Anal�sys was used. The results 
show that aspects of work contr�buted to the process of fall�ng �ll of these profess�onals, such as the nature of the caretaker 
act�v�t�es, overburden of tasks and d�ficult�es of �nterpersonal relat�ons. It was further ver�fied the percept�on of the �nd�v�duals 
as to the role of the organ�zat�on v�s-à-v�s the�r d�sm�ssal, �n order to �ncrease the d�scuss�on about management of people and 
health promot�on at work.
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de seus pac�entes, o que pode trazer como conseqüênc�a uma 
sobrecarga emoc�onal d�ár�a a esses trabalhadores. Neste 
sent�do, o papel do cu�dador se caracter�za pelo processo 
contínuo de vínculo ao pac�ente para que o ato de cu�dar se 
torne possível, mesmo segu�do da conseqüente perda, dev�do 
à sua melhora e alta ou porque “ve�o a ób�to”, expressão 
comumente ut�l�zada entre esses profiss�ona�s. 

A �nvest�gação da natureza do trabalho hosp�talar, ma�s 
espec�ficamente as at�v�dades relac�onadas à ass�stênc�a dos 
pac�entes, é relevante, v�sto que, perm�te uma melhor com-
preensão das v�vênc�as desses trabalhadores e dos aspectos 
da organ�zação e do amb�ente de trabalho que estar�am 
contr�bu�ndo para o seu adoec�mento e conseqüente �ncapa-
c�dade de cont�nuar real�zando suas funções, temporár�a ou 
permanentemente.

O processo de investigação orienta-se pelo pressuposto de que o 
“modo de adoecer” de um grupo de trabalhadores é engendra-
do pelo “modo de viver” dentro e fora das organizações. Logo, 
compreender a gênese, o desenvolvimento e a configuração 
de um dado perfil epidemiológico de uma população implica 
investigar os perfis produtivo (condições e relações sociopro-
fissionais de trabalho) e reprodutivo (condições econômicas, 
sociais e culturais de vida fora do trabalho) (Ferre�ra, 2004, 
p.163).

Ass�m, este estudo tem como objet�vo geral �dent�ficar 
qua�s os possíve�s fatores relac�onados à natureza, ao amb�en-
te e à organ�zação de trabalho que �nfluenc�am a ocorrênc�a 
de afastamentos por l�cença-saúde entre os profiss�ona�s da 
enfermagem. Os objet�vos específicos referem-se à percepção 
do �nd�víduo a respe�to do seu processo de adoec�mento, a 
relação deste com as at�v�dades desenvolv�das na �nst�tu�-
ção hosp�talar, as estratég�as de enfrentamento ut�l�zadas 
dentro do trabalho e durante o afastamento, bem como a 
percepção dos �nd�víduos sobre o papel da �nst�tu�ção junto 
ao func�onár�o.

Método

De acordo com dados obt�dos no Setor de Pessoal do Ins-
t�tuto de Card�olog�a em junho de 2004, a �nst�tu�ção possu� 
um número de 1.380 func�onár�os. A equ�pe de enfermagem 
é composta por 257 aux�l�ares, 178 técn�cos e 60 enferme�ros, 
entre func�onár�os efet�vos e afastados, o que corresponde a 
35,8% do total do quadro func�onal da �nst�tu�ção.

Um levantamento real�zado no Setor de Med�c�na do Tra-
balho do Inst�tuto de Card�olog�a revelou que 80 func�onár�os 
foram afastados de suas at�v�dades durante o ano de 2003, 
pelo período mín�mo de 15 d�as. Alguns destes estenderam-se 
para além desses d�as, med�ante ped�do de encam�nhamento 
ao INSS para l�cença saúde. 

Essa pesqu�sa está baseada no fato de terem s�do encontra-
dos 14 func�onár�os afastados dev�do a transtornos menta�s e 
comportamenta�s (ep�sód�os depress�vos breves, transtornos 
depress�vos recorrentes e ans�edade general�zada), entre os 
qua�s 12 são profiss�ona�s da área da enfermagem. Os �nd�-
víduos foram d�agnost�cados de acordo com class�ficação do 
CID 10 (Class�ficação Estatíst�ca Internac�onal de Doenças 
e Problemas relac�onados à Saúde). 

Os dados foram coletados por me�o de entrev�stas �nd�-
v�dua�s sem�-estruturadas real�zadas com func�onár�os da 
enfermagem do Inst�tuto de Card�olog�a, sendo respe�tada a 
sua vontade de part�c�pação por me�o do Termo de Consent�-
mento L�vre e Esclarec�do que fo� d�spon�b�l�zado. O rote�ro 
que or�entou a condução das entrev�stas fo� o segu�nte: 

1) Como você está se sentindo? 
2) Você notou alguma melhora no seu estado no período em 
que esteve afastada? 
3) Como você percebeu que estava adoecendo? 
4) O que você acha que pode ter ocasionado este processo? 
5) Como foi o impacto/conseqüências de sua doença no tra-
balho? 
6) Você acha que de alguma forma o trabalho interferiu no 
seu adoecimento? 
7) Como o hospital lidou com o seu processo de adoeci-
mento? 
8) Tem algo que você acha que o hospital poderia ter feito antes 
do seu adoecimento/afastamento? O quê? 
9) Hoje como é a sua relação em equipe? 
10) Qual o melhor aspecto de estar afastado do trabalho? E 
o pior? 
11) Qual o nome da sua doença? Como é para você estar 
com_________ (nome da doença)? 
12) Você já cuidou de alguém com esse diagnóstico? Como 
foi?

Os profiss�ona�s que part�c�param da pesqu�sa são da 
área da enfermagem (técn�cos e aux�l�ares) e constam no 
levantamento de func�onár�os afastados no período de 2003 
com s�ntomas depress�vos e/ou de ans�edade. Fo� real�zado 
pr�me�ramente um contato telefôn�co com esses �nd�víduos, 
no qual fo� ver�ficado que apenas quatro entre os 12 profis-
s�ona�s hav�am retornado às suas at�v�dades profiss�ona�s. 
Os dema�s cont�nuavam em l�cença-saúde pelo INSS e um 
hav�a se desl�gado da �nst�tu�ção. 

Os quatro profiss�ona�s que part�c�param da pesqu�sa 
foram entrev�stados em seu local de trabalho, durante o seu 
horár�o de exped�ente. Houve �n�c�almente um esclarec�-
mento sobre os aspectos do s�g�lo e do uso das �nformações 
para os fins dessa pesqu�sa. Todos os profiss�ona�s entrev�s-
tados são do sexo fem�n�no. Os relatos foram reg�strados 
em fita cassete para fac�l�tar a transcr�ção das �nformações 
coletadas. 

Para a tarefa de anal�sar e �nterpretar os dados fo� ut�l�zada 
a técn�ca de Anál�se de Conteúdos, a qual, segundo M�nayo 
(2002), possu� duas funções pr�mord�a�s: a ver�ficação de 
h�póteses e/ou questões e a descoberta do que está por trás 
dos conteúdos man�festos, �ndo além das aparênc�as do que 
está sendo comun�cado.

O projeto de pesqu�sa de or�gem fo� aprovado pelo Com�tê 
de Ét�ca desta �nst�tu�ção em 16/06/04, de acordo com os 
prece�tos que regulamentam as pesqu�sas envolvendo seres 
humanos. Os dados coletados foram ut�l�zados somente para 
o que se refer�a aos objet�vos da mesma, sendo as �nformações 
apresentadas de forma colet�va, sem qualquer prejuízo para 
as pessoas envolv�das, pr�nc�palmente no que d�z respe�to 
a menção de nomes de pac�entes ou profiss�ona�s de saúde 
envolv�dos no atend�mento destes. Os dados se encontram 
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sob a guarda da pesqu�sadora, sendo garant�do seu s�g�lo e 
confidenc�al�dade.

Resultados e Discussão

Os dados serão apresentados em categor�as, d�v�d�dos de 
acordo com os conteúdos encontrados nas entrev�stas que pos-
s�b�l�taram uma ma�or reflexão e aprofundamento da d�scussão 
sobre adoec�mento e trabalho. As categor�as são: 1) percepções 
sobre a natureza do trabalho e sua relação com o processo de 
adoec�mento; 2) percepções sobre o amb�ente e a organ�zação 
do trabalho; 3) percepções sobre causas e �mpactos do adoe-
c�mento no trabalho; 4) percepções sobre o afastamento; e 5) 
percepções sobre o papel da �nst�tu�ção.

Categoria 1 - Percepções sobre a natureza do trabalho 
e sua relação com o processo de adoecimento

Nessa categor�a, os depo�mentos de duas entrev�stadas 
apresentaram, de forma ma�s s�gn�ficat�va, a grande preo-
cupação com o domín�o da técn�ca no desempenho de suas 
at�v�dades profiss�ona�s. As entrev�stadas referem que, de 
mane�ra geral, sua capac�dade técn�ca ficou compromet�da 
à med�da que começaram a sent�r os pr�me�ros s�na�s de 
sofr�mento psíqu�co. Ver�fica-se uma relação entre a nature-
za do trabalho e o processo de adoecer, exempl�ficado nos 
trechos a segu�r:

“Eu queria sair porque eu achava que a pediatria estava me 
fazendo mal... Eu era totalmente atenciosa com as crianças, a 
pediatria exigia muito da minha cabeça.” (Suje�to 1).

Provavelmente a refer�da ex�gênc�a de atenção d�s-
pensada às cr�anças s�nal�ze a necess�dade de doação de 
afeto dessa trabalhadora, o que está para além do cu�dado 
técn�co. A s�tuação de cr�anças hosp�tal�zadas expl�c�ta, 
a�nda ma�s, a dor e a frag�l�dade humana, despertando no 
trabalhador sent�mentos que podem osc�lar da compa�xão 
à �mpotênc�a. D�ante d�sso, pode-se quest�onar: até que 
ponto esses profiss�ona�s são preparados, ao longo da sua 
formação profiss�onal, para terem uma compreensão afet�va 
do sofr�mento dos seus pac�entes? Será que essa lacuna 
na preparação profiss�onal, que geralmente acaba sendo 
preench�da por um excesso de rac�onal�zação, não é um 
dos fatores ma�s agravantes do sofr�mento psíqu�co dos 
trabalhadores da enfermagem?

Essl�nger, Kovács e Va�c�unas (2004) sal�entam a �mpor-
tânc�a de espaços de reflexão dest�nados aos profiss�ona�s da 
saúde nas �nst�tu�ções hosp�talares para que possam com-
preender melhor o processo de morte e de morrer �nerente 
ao seu trabalho e �nterv�r de forma ma�s human�zada junto 
aos pac�entes. 

É notór�a a d�ficuldade das entrev�stadas para l�dar com 
os aspectos emoc�ona�s do seu trabalho junto ao pac�ente e 
fam�l�ares. Alguns relatos referem o aparec�mento de so-
mat�zações durante o processo de adoec�mento, decorrentes 
de algum confl�to na relação do �nd�víduo com o trabalho, 
reflet�ndo uma d�ficuldade de elaboração psíqu�ca e afet�va 
de s�tuações v�venc�adas no contexto profiss�onal, como pode 
ser v�sto a segu�r: 

“Teve uma época aqui que eu faltei muito ao serviço, tava 
sempre no médico do trabalho, ou com dor de barriga, sem-
pre era quando eu vinha trabalhar, ou vomitando ou com 
cefaléia, tinha muita rinite alérgica, e ele me afastava um ou 
dois dias.” (Suje�to 2).

As somat�zações não são raras em processos de adoec�-
mento no trabalho, com v�stas a dar conta da energ�a pul-
s�onal excedente que não encontra uma descarga adequada 
no trabalho e que, portanto, “transborda” para o corpo em 
forma de perturbações orgân�cas (Dejours, 1994). O apa-
rec�mento de s�ntomas d�versos, como cefalé�a, problemas 
gástr�cos ou desordens de sono, podem estar s�nal�zando 
uma d�ficuldade do trabalhador em l�dar com certos aspec-
tos �nerentes à sua at�v�dade profiss�onal, aspectos que na 
enfermagem estão cont�dos no papel de cu�dar de outras 
pessoas. 

Por �sso, é de grande �mportânc�a que o trabalhador de 
enfermagem esteja �dent�ficado com a função de cu�dador 
e encontre prazer nessa at�v�dade, po�s uma descarga de 
energ�a psíqu�ca adequada estar�a resguardando o suje�to 
contra os r�scos de adoec�mento no trabalho. Quando as 
causas do estresse ocupac�onal se prolongam e os me�os 
de enfrentamento do suje�to são escassos, o estresse pode 
avançar para fases de ma�or grav�dade, tornando o corpo 
vulnerável a doenças d�versas (Murta & Tróccol�, 2004). 

A func�onár�a refere a�nda que as estratég�as de defesa 
ut�l�zadas pelo profiss�onal de enfermagem para l�dar com as 
demandas emoc�ona�s do pac�ente parecem não ser eficazes 
no seu cot�d�ano de trabalho: 

“Apesar de ter essa questão de isolar o paciente, só cuidar, ir 
embora e esquecer, essas coisas assim, tu te envolve, acaba te 
envolvendo.” (Suje�to 2).

É �mportante repensar a crença de que de�xar as emo-
ções na porta do trabalho ser�a a melhor mane�ra de ev�tar 
s�tuações de confl�to e sofr�mento, espec�almente quando a 
at�v�dade exerc�da �nclu� o v�g�ar constante da v�da e a morte 
dos pac�entes, bem como acolher a angúst�a de fam�l�ares 
que aguardam pela recuperação dos mesmos. Nesse sent�do, 
a valor�zação do cap�tal humano nas �nst�tu�ções poss�b�l�ta 
que os aspectos emoc�ona�s dos trabalhadores sejam �ncorpo-
rados nas at�v�dades produt�vas como um elemento pos�t�vo, 
elevando a competênc�a das equ�pes de enfermagem em 
l�dar com a pressão ps�cológ�ca dos pac�entes e fam�l�ares 
(Moscov�c�, 2001).

As ex�gênc�as ps�cológ�cas que são fe�tas por pac�entes e 
fam�l�ares à equ�pe de enfermagem se apresentam de modo 
sut�l ou d�reto, e vão além do s�mples cu�dado fís�co, das to-
madas de pressão e da apl�cação de med�cações terapêut�cas. 
É nesse sent�do que o hosp�tal é cons�derado como um espaço 
mít�co em nossa soc�edade, o qual, nessa cond�ção, deve 
conter e adm�n�strar os problemas emoc�ona�s provocados 
pelo doente e sua doença e toda a rede de relações soc�a�s 
v�nculada a eles (P�tta, 1994). O profiss�onal da enfermagem 
torna-se então o componente da equ�pe no qual são depo-
s�tados todos os sent�mentos e angúst�as despertadas pela 
doença, v�sto que ele é responsável pelo cu�dado d�reto e 
contínuo ao pac�ente.
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Categoria 2 - Percepções sobre o ambiente e a 
organização de trabalho

As func�onár�as, em sua ma�or�a, referem em seus relatos 
que a escassez de pessoal nas equ�pes de enfermagem é um 
fator que prejud�ca a organ�zação e a cont�nu�dade do traba-
lho, o que provoca uma sobrecarga d�ár�a de tarefas a esses 
profiss�ona�s. Alguns aspectos do relac�onamento �nterpes-
soal foram afetados dev�do ao adoec�mento, o que aparece 
por me�o de agress�v�dade e �rr�tab�l�dade com colegas e 
pac�entes, havendo também relatos de �solamento, tr�steza 
e perda de prazer na �nteração com o grupo. Uma func�o-
nár�a relata d�ficuldades de �ntegração entre os membros da 
equ�pe, havendo que�xa sobre a ausênc�a de comun�cação e 
cooperação no processo de trabalho.

“No bloco tem um número maior de funcionários, mas é 
muito difícil. Não há um trabalho, não há uma equipe no 
sentido amplo da palavra, entende, muito pelo contrário. Dá 
pra contar nos dedos os colegas que tu trabalha, que tu tens 
um amparo, um auxílio, que tu tens um coleguismo, pouquís-
simos.” (Suje�to 3).

A questão refer�da pela func�onár�a traz à tona um aspecto 
�mportante do mundo trabalho, v�sto que os problemas de 
relac�onamento �nterpessoal têm peso cons�derável sobre o 
bem-estar e o rend�mento do trabalhador, exercendo também 
�nfluênc�a s�gn�ficat�va sobre o seu processo de adoec�mento. 
Um bom �nstrumento para aval�ar o nível de sat�sfação do 
func�onár�o em relação à organ�zação é a pesqu�sa de cl�ma, 
o qual, segundo Fagundes (2000), traz elementos �mportantes 
para a compreensão da organ�zação em seus aspectos ma-
n�festos e latentes, oportun�zando mudanças na empresa a 
part�r do levantamento das op�n�ões e percepções das pessoas 
que a compõe. 

Nesse sent�do, é �mportante que a �nst�tu�ção possa aval�ar 
seus proced�mentos em relação à gestão e ao desenvolv�mento 
de pessoas na organ�zação, procurando adotar prát�cas que 
valor�zem a part�c�pação dos �nd�víduos no processo de mu-
danças organ�zac�ona�s. Quando bem planejada e mon�torada, 
a �nvest�gação do cl�ma vem a cumpr�r essa função, v�sto que 
pode detectar os aspectos cultura�s v�gentes que estar�am 
�nfluenc�ando a sat�sfação e a mot�vação do func�onár�o, 
bem como aval�ar as defic�ênc�as de comun�cações e relações 
�nternas (Fagundes, 2000).

Ver�fica-se a�nda que a organ�zação do trabalho �mpacta 
no aparec�mento de s�ntomas depress�vos que ficaram acen-
tuados após um aumento de carga horár�a, como relata uma 
das entrev�stadas, func�onár�a do turno noturno:

“Nós tínhamos uma carga horária, e quando a gente trocou 
houve uma mudança muito grande na minha vida. Foi troca de 
horário, troca de colegas, então eu percebi que foi bem nessa 
época que eu comecei a me sentir triste. Eu estranhei muito 
essa mudança, eu fiquei muito mal.” (Suje�to 1).

A func�onár�a relata a�nda que o aumento da carga horár�a 
acarretou em fad�ga e �nsôn�a constantes, o que prejud�cou 
tanto a sua v�da profiss�onal quanto a relação em famíl�a. 
S�lva (1990) afirma que a ans�edade ocas�onada pela �n-

tens�ficação do r�tmo de trabalho é agravada sempre que 
ex�stem r�scos no trabalho, o que, no caso da enfermagem, 
é perceb�do por me�o do nível de responsab�l�dade envolv�do 
na função do cu�dador.

São �números os fatores de r�sco encontrados em certos 
amb�entes de trabalho, sejam eles fís�cos, quím�cos, b�ológ�-
cos, ergonôm�cos ou ps�cossoc�a�s. No �nter�or de uma �nst�-
tu�ção hosp�talar esses fatores se apresentam a todo �nstante 
para o profiss�onal da enfermagem por ser o componente da 
equ�pe que se envolve de forma ma�s d�reta com a man�pu-
lação dos aparelhos, apl�cação de med�cações e cu�dados 
espec�a�s dos pac�entes. Segundo Murta e Tróccol� (2004), o 
estresse pode ser entend�do como uma reação adaptat�va do 
organ�smo humano, com componentes fís�cos e ps�cológ�cos, 
resultantes da expos�ção a s�tuações que excedem os recursos 
de enfrentamento da pessoa.

Stacc�ar�n� e Tróccol� (2004) sal�entam a�nda que o 
fenômeno do estresse ocorre de forma d�ferenc�ada para 
cada �nd�víduo, ass�m como as estratég�as de enfrentamento 
devem ser adaptadas para o �nd�víduo de acordo com as 
part�cular�dades do seu contexto profiss�onal. Nesse sent�do, 
a mesma profissão pode gerar níve�s d�st�ntos de estresse em 
decorrênc�a das característ�cas própr�as da personal�dade de 
cada um, as qua�s, por sua vez, levam a �nterações d�feren-
c�adas com o amb�ente. 

À med�da que vê sua capac�dade de atenção e concentra-
ção d�m�nuídas, o trabalhador passa a ter medo de ac�dentes, 
o que fo� relatado por esta func�onár�a como o medo de 
errar uma med�cação ou uma dose e pôr em r�sco a v�da 
do pac�ente. A poss�b�l�dade de prejud�car o pac�ente pode 
provocar, por s� só, um alto nível de estresse emoc�onal ao 
profiss�onal da enfermagem.

Segundo P�tta (1994), ex�stem alguns aspectos �rreconc�-
l�áve�s no reg�me de turnos – e o noturno em espec�al – que 
trazem desordens na esfera b�ológ�ca, ps�cológ�ca e soc�al 
desses trabalhadores e seus fam�l�ares, havendo prejuízo dos 
r�tmos c�rcad�anos e um descompasso entre s�ncron�zadores 
�nd�v�dua�s e soc�a�s. Além d�sso, o reg�me de turnos e plan-
tões abre a poss�b�l�dade de uma dupla jornada de trabalho 
em d�ferentes empregos, o que é prát�ca comum entre os 
trabalhadores da área da saúde.

A qual�dade de v�da no trabalho, portanto, deve ser res-
gatada por me�o da real�zação de melhor�as na organ�zação 
do trabalho que v�sem supr�r as necess�dades e expectat�vas 
dos trabalhadores, assentadas na �dé�a de human�zação do 
trabalho e na responsab�l�dade soc�al da empresa (Fernandes, 
1996). A �mplementação de polít�cas de gestão voltadas para 
a qual�dade de v�da do trabalhador m�n�m�za os problemas 
l�gados à �nsat�sfação no trabalho, aumentando conseqüen-
temente a produt�v�dade e a efic�ênc�a dos trabalhadores, 
objet�vos fina�s da organ�zação. 

Categoria 3 - Percepções sobre causas e impactos 
do adoecimento no trabalho

As func�onár�as entrev�stadas demonstraram uma boa 
percepção quanto ao processo de adoec�mento, havendo 
clareza sobre os eventos que poss�velmente ocas�onaram 
e/ou contr�buíram para o afastamento do trabalho. Duas 
func�onár�as relatam a ocorrênc�a de ac�dentes de trabalho 
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com pac�entes HIV pos�t�vo que desencadearam ep�sód�os 
depress�vos acompanhados de um mov�mento de ev�tação do 
amb�ente hosp�talar, como no recorte aba�xo:

“Foi em decorrência deste acidente que eu entrei em depressão. 
Eu não dormia de noite, tinha ansiedade direto, e com medo de 
fazer as coisas, medo de entrar no hospital, medo de morrer. E 
aí ele (o médico do trabalho) me afastou.” (Suje�to 2)

Os ac�dentes de trabalho com pac�entes HIV pos�t�vo 
ex�gem que o func�onár�o se submeta ao tratamento com 
coquetel ant�retrov�ral, o que �mpede que ele seja contam�-
nado pelo vírus da AIDS. Entretanto, o coquetel apresenta 
efe�tos colatera�s que se man�festam por me�o de perturbações 
d�gest�vas, podendo causar a�nda mudanças de humor nos 
pr�me�ros d�as de apl�cação. 

Além das alterações orgân�cas decorrentes do uso do 
coquetel, o prof�ss�onal que se ac�denta nessa s�tuação 
exper�menta de perto a ameaça da contam�nação e conse-
qüentemente sente medo e ans�edade de entrar novamente 
em contato com os r�scos oferec�dos pelo seu amb�ente de 
trabalho. A percepção do r�sco de v�da gera sent�mentos 
de �mpotênc�a e revolta no trabalhador, como relata outra 
func�onár�a ac�dentada:

“Se tu pega uma doença sem ter culpa daí a gente se deprime. 
Tu pensa, pô, não fiz nada pra isso, o que eu fiz pra merecer 
uma coisa dessas? Tu toma aquilo infelizmente como um cas-
tigo.” (Suje�to 4).

Os avanços das pesqu�sas sobre a AIDS têm contr�buído 
com o esclarec�mento e a prevenção das formas de contam�-
nação do vírus HIV. A transm�ssão do HIV no amb�ente de 
trabalho é denom�nada transm�ssão ocupac�onal, at�ng�ndo 
pr�nc�palmente os profiss�ona�s da saúde em contato d�reto 
com os pac�entes. Alguns fatores podem �nflu�r no r�sco da 
transm�ssão ocupac�onal, como a prevalênc�a da �nfecção pelo 
HIV na população de pac�entes, o grau de exper�ênc�a dos 
profiss�ona�s de saúde no cu�dado desse t�po de pac�ente, o 
uso de equ�pamentos de proteção adequados (luvas, óculos de 
proteção, máscaras, aventa�s, etc.), bem como a freqüênc�a de 
ut�l�zação de proced�mentos �nvas�vos (GAPA-RS, 2004). 

A fala da func�onár�a expressa a�nda a sua percepção de 
que o doente ser�a o responsável por “ter pegado” a doença, 
havendo uma conotação de doença como “cast�go” para 
aqueles que fizeram algo que os tornaram merecedores de tal 
pun�ção. Como esse sent�mento, mesmo que �nconsc�ente, 
pode ter �mpacto na relação cu�dador-cu�dado? 

Essl�nger e cols. (2004) afirmam que os profiss�ona�s de 
saúde, ao escolher sua profissão, de forma ma�s ou menos 
consc�ente, estão l�dando com aspectos do adoecer que se 
relac�onam com a sua forma pessoal de l�dar com perdas, dor 
e morte. Ass�m, o autoconhec�mento desses profiss�ona�s é 
um aspecto pouco d�scut�do nos cursos de formação e nas 
�nst�tu�ções hosp�talares, mas essenc�al para que possam 
estabelecer uma relação de empat�a com o sofr�mento do 
pac�ente. A capac�dade de colocar-se no lugar do outro 
v�ab�l�za um cu�dado compromet�do com uma postura 
ét�ca, m�n�m�zando a s�tuação de desamparo que a doença 
susc�ta no pac�ente. 

Os ac�dentes de trabalho, juntamente com o absente-
ísmo, são problemas que afetam a produt�v�dade, sendo 
de �nteresse dos gestores encontrar soluções para ta�s 
questões. Entretanto, as �nformações transm�t�das para os 
trabalhadores, bem como as teor�as adotadas pelos serv�ços 
de Med�c�na do Trabalho, parecem estar d�r�g�das para uma 
culpab�l�zação do trabalhador, numa abordagem reduc�o-
n�sta que descons�dera as s�tuações de fad�ga e sofr�mento 
mental l�gados ao trabalho, com conseqüente aumento de 
falhas no desempenho (S�lva, 1990). 

Os relatos revelam a�nda que, entre todos os medos que 
se m�sturam no trabalhador, o medo da dem�ssão se man�-
festa por me�o da d�ficuldade em expor o adoec�mento para 
a chefia e superv�sores, de não ser cons�derado capaz para 
exercer suas at�v�dades, o que aparece acompanhado da sen-
sação de não corresponder às expectat�vas da �nst�tu�ção.

“Eu já tive medo também de conversar sobre isso, porque aí tu 
tá dentro do teu ambiente de serviço e daí eles não vão querer 
mais uma pessoa deprimida aqui dentro.” (Suje�to 2).

“Eu trazia um livro e fazia de conta que estava lendo pras 
pessoas não falarem comigo... Quando eu cheguei ao ponto 
de admitir que eu estava doente e me afastar, foi uma surpresa 
pra todo mundo.” (Suje�to 1).

P�tta (1994) afirma que o adoecer na soc�edade oc�dental 
contemporânea s�gn�fica de�xar de produz�r, sendo, portanto, 
o mesmo que de�xar de ser. A part�r dessa perspect�va, o 
processo de reconhecer-se doente �mpl�ca em ace�tar uma 
s�tuação vergonhosa para o �nd�víduo, sendo o s�lênc�o e o 
�solamento as estratég�as encontradas por esses trabalhadores 
para protegerem-se d�ante do processo de exclusão, uma vez 
que seu adoec�mento v�esse a públ�co.

Os medos que os profiss�ona�s relataram frente ao afasta-
mento revelam um aspecto que deve ser cons�derado pela �nst�-
tu�ção, que d�z respe�to aos processos de comun�cação �nterna e 
v�s�b�l�dade do func�onár�o dentro da organ�zação. A pr�nc�pal 
d�ficuldade está cont�da no medo de expor o adoec�mento e ser 
prejud�cado de alguma forma, mostrando a falha dos gestores 
em estabelecer uma relação de prox�m�dade e confiança com 
o seu func�onár�o. O s�lênc�o dos func�onár�os pode ser uma 
reação ao que é comun�cado pela cultura organ�zac�onal, ma�s 
preocupada com a competênc�a dos profiss�ona�s enquanto 
força de trabalho, e pouco atenta em desenvolver um vínculo 
de rec�proc�dade com eles, no qual os objet�vos �nd�v�dua�s e 
organ�zac�ona�s possam ser atend�dos.

Categoria 4 - Percepções sobre o afastamento

O período de afastamento fo� sent�do pela ma�or�a das 
entrev�stadas como uma fase d�fíc�l de v�da, embora neces-
sár�a para a sua recuperação e retorno ao trabalho. Alguns 
relatos mostram que o afastamento prop�c�ou um período 
produt�vo, de cresc�mento pessoal e reaval�ação de valores, 
em que o �nd�víduo expressa a d�mensão que o trabalho 
ocupa em sua v�da:

“Eu vi várias coisas que eram importantes pra minha vida e que 
eu não fazia, não via, não aproveitava. Tipo ver os amigos, sair, 
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ir numa academia, ver a luz do dia, porque eu passo o tempo 
inteiro dentro do hospital trabalhando.” (Suje�to 2).

Ao d�stanc�ar-se de uma rot�na de trabalho que ocu-
pava grande parte de seu tempo, a func�onár�a parece ter 
reencontrado o prazer nas at�v�dades soc�a�s e de lazer, 
fundamental para a manutenção do equ�líbr�o psíqu�co das 
pessoas. O �nd�víduo que canal�za todas as suas energ�as 
para o trabalho não tem tempo para cu�dar de s�, perde em 
qual�dade de v�da e aumenta as suas chances de adoecer 
em decorrênc�a da fad�ga. 

Ex�stem var�áve�s s�tuac�ona�s que podem �nfluenc�ar na 
ocorrênc�a de estresse ocupac�onal, como a qual�dade das 
redes soc�a�s encontradas dentro e fora do trabalho. É �mpor-
tante que a v�da cot�d�ana da organ�zação esteja respaldada 
por um suporte soc�al bem desenvolv�do, v�sto que �sso tem 
um efe�to protetor que contr�bu� para reduz�r os níve�s de 
estresse no trabalho (Tamayo, L�ma & S�lva, 2002). Outras 
var�áve�s que não estão d�retamente relac�onadas ao âmb�to 
organ�zac�onal, como a at�v�dade fís�ca regular, têm uma 
�nfluênc�a benéfica na redução de substânc�as fis�ológ�cas 
l�gadas ao estresse. Certas modal�dades de at�v�dade fís�ca 
proporc�onam a�nda a poss�b�l�dade de �nteração soc�al e 
comun�cação �nterpessoal, serv�ndo de estratég�as para l�dar 
com s�tuações estressantes (Tamayo, 2001). 

Ver�fica-se também nessa categor�a, relatos do afas-
tamento como um período negat�vo, no qual o �nd�víduo 
sent�u-se pr�vado de sua cond�ção de ser produt�vo, de-
monstrando a �mportânc�a do trabalho para sua estruturação 
psíqu�ca:

“Eu sentia muita falta, aquela coisa de levantar cedo, tomar 
meu banho, me arrumar, eu vinha com vontade de trabalhar, 
desempenhava minha função.” (Suje�to 3).

A fala mostra que o trabalho representa para esse �nd�-
víduo um me�o de reconhecer-se como alguém que ex�ste e 
tem �mportânc�a para outros ao desempenhar sua função na 
enfermagem, o que lhe confere um lugar como suje�to soc�al 
e ps�cológ�co (Mendes & Morrone, 2004). Ao parar de pro-
duz�r, o �nd�víduo parece se sent�r à margem da soc�edade, 
havendo uma conotação do afastamento como um período 
de exclusão e perda da �dent�dade que ele encontra por me�o 
do exercíc�o profiss�onal. 

Nesse sent�do, é �mportante que a �nst�tu�ção mantenha 
o vínculo com o func�onár�o no período do afastamento, por 
me�o de polít�cas de gestão voltadas para a saúde do trabalha-
dor. A part�c�pação de serv�ços soc�a�s, real�zando v�s�tações 
aos trabalhadores afastados bem como a real�zação de grupos 
terapêut�cos e/ou atend�mentos por parte do Serv�ço de Ps�co-
log�a, são estratég�as que podem ser �mplementadas como parte 
de uma polít�ca de gestão compromet�da com o trabalhador. 
O vínculo com o func�onár�o afastado é uma mane�ra de a 
organ�zação exercer sua responsab�l�dade soc�al, acolhendo-o 
nesse período d�fíc�l de v�da e poss�b�l�tando o �níc�o de um 
processo de human�zação no trabalho.

Categoria 5 - Percepções sobre o papel da instituição

Quanto ao pos�c�onamento da �nst�tu�ção frente ao processo 
de adoec�mento e afastamento das func�onár�as, há relatos 

Categoria Aspectos principais

Categoria 1

Percepções sobre a natureza do trabalho 
e o processo de adoec�mento

•	 Adoec�mento acompanhado de somat�zações (dores art�culares, alerg�as, alterações d�gest�vas, entre outras).
•	 D�ficuldade de elaboração afet�va e psíqu�ca das s�tuações de trabalho.
•	 Ausênc�a de preparação, na formação profiss�onal, para l�dar com demandas afet�vas dos pac�entes.
•	 D�ficuldade de l�dar com a pressão ps�cológ�ca da equ�pe, pac�entes e fam�l�ares.
•	 Perda de prazer no exercíc�o da profissão.

Categoria 2

Percepções sobre o amb�ente e a orga-
n�zação de trabalho

•	 Estados de fad�ga, �nsôn�a e depressão decorrente da sobrecarga de trabalho.
•	 D�ficuldade de �nteração dev�do ao adoec�mento (�rr�tab�l�dade, tr�steza e �solamento).
•	 Importânc�a do relac�onamento �nterpessoal como prop�c�ador de bem-estar no trabalho.

Categoria 3

Percepções sobre causas e �mpactos de 
adoec�mento

•	 Causas do adoec�mento têm estre�to vínculo com a s�tuação de sofr�mento no trabalho.
•	 Estratég�a do s�lênc�o para ev�tar a exclusão na relação com a equ�pe e super�ores.
•	 Medo de pôr em r�sco a v�da do pac�ente e a sua própr�a.
•	 Medo da dem�ssão.

Categoria 4

Percepções sobre o afastamento

•	 O afastamento é v�sto como período �mportante para a recuperação e retorno ao trabalho.
•	 O afastamento é cons�derado como uma fase de cresc�mento pessoal pos�t�va.
•	 Parar de produz�r �mpl�ca em aumento de ans�edade para o trabalhador.

Categoria 5

Percepções sobre o papel da �nst�tu�ção

•	 D�ficuldade de comun�cação entre chefia e o setor de Recursos Humanos.
•	 Frag�l�dade das cond�ções de d�álogo entre func�onár�os e super�ores.
•	 O func�onár�o não procura o Serv�ço de Ps�colog�a po�s tem medo de ser persegu�do em seu emprego.

Quadro 1. A relação entre trabalho e sofrimento psíquico nos profissionais da enfermagem: quadro síntese dos resultados da pesquisa. 
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sobre o bom atend�mento da equ�pe responsável pela área de 
Recursos Humanos, demonstrando o compromet�mento dos 
profiss�ona�s com o acompanhamento do func�onár�o durante 
esse processo.

“Desde a minha chefe, a psicóloga, o médico do trabalho, todos 
me atenderam bem. Não tenho o que reclamar, fui muito bem 
atendida.” (Suje�to 1).

Entretanto, há depo�mentos que mostram a v�são do fun-
c�onár�o sobre a filosofia da empresa, expressando a�nda o 
desapontamento com as cond�ções de d�álogo e as polít�cas 
de ass�stênc�a ao trabalhador na �nst�tu�ção.

“Os hosp�ta�s, eu acho bom que eles tenham ps�cólogos 
ass�m, e que ofereçam pra nós, mas eu acho que tem que ser 
d�vulgado de uma forma que nos dê confiança de conversar.” 
(Suje�to 2).

As mudanças cada vez ma�s aceleradas do panorama só-
c�o-econôm�co têm levado as organ�zações a estudar o tema 
da confiança como um recurso ma�s eficaz nas relações de 
trabalho do que os s�stemas ut�l�zados nas estruturas organ�-
zac�ona�s trad�c�ona�s. A func�onár�a coloca a falta de “d�vul-
gação” como fator �mportante para a construção da confiança, 
ou seja, é prec�so que a organ�zação promova uma �magem de 
s� como “d�gna de confiança”, at�vando proced�mentos para a 
c�rculação e transparênc�a das �nformações, o que aumentará 
a base de conhec�mentos necessár�a para que os �nd�víduos 
possam fazer sua própr�a aval�ação sobre a empresa. Apesar 
de não ser tarefa s�mples, a construção de laços de confiança 
confere ma�or v�s�b�l�dade e d�nam�smo nas relações dentro 
das organ�zações, sendo �mportante promovê-la de modo 
at�vo e �ntenc�onal (Farnese, 2004). 

Nesse sent�do, os ps�cólogos devem constru�r um espaço 
de escuta na �ntersecção entre o colet�vo e as s�ngular�dades 
�nd�v�dua�s por me�o da �nserção at�va nas equ�pes de trabalho 
e da art�culação de seu saber com outras áreas de conhec�-
mento. Em sua função fac�l�tadora dos processos de comu-
n�cação, a Ps�colog�a perm�te a “ox�genação” das relações 
dentro da empresa, abr�ndo brechas no d�scurso �nst�tuído, 
poss�b�l�tando a superação de parad�gmas ultrapassados e a 
agregação de novos valores à cultura organ�zac�onal. 

No Quadro 1 são apresentados os pr�nc�pa�s resultados 
em cada categor�a pesqu�sada.

Considerações Finais

Os dados apresentados nas c�nco categor�as mostram que 
alguns aspectos do trabalho do profiss�onal da enfermagem 
estão assoc�ados às causas do seu adoec�mento. Fo� possí-
vel constatar, por me�o do ba�xo número de func�onár�os 
que hav�am retornado ao trabalho, que os afastamentos 
prolongados representam uma s�tuação freqüente nessa �ns-
t�tu�ção, o que pode trazer como conseqüênc�a um prejuízo 
na qual�dade do    

Os relatos das func�onár�as entrev�stadas mostram que 
o afastamento do trabalho fo� v�venc�ado como um período 
de sent�mentos contrad�tór�os, sendo reconhec�do como uma 
etapa pos�t�va e �mportante para a sua recuperação, mas ao 
mesmo tempo sendo relac�onado com o aumento de ans�eda-
de. O fato de não estarem produz�ndo, mesmo que tempora-

r�amente, levou algumas entrev�stadas a se sent�rem pr�vadas 
de sua cond�ção de suje�to, o que demonstra a relevânc�a do 
trabalho na estruturação psíqu�ca do �nd�víduo. 

É necessár�o que a �nst�tu�ção pr�or�ze em sua filosofia 
de trabalho o desenvolv�mento da competênc�a emoc�onal 
das equ�pes, hab�l�tando o cu�dador a l�dar com a pressão 
ps�cológ�ca de pac�entes e fam�l�ares com menor custo à 
sua saúde psíqu�ca. A cr�ação de espaços de reflexão des-
t�nados aos profiss�ona�s da saúde pode ser uma estratég�a 
de prevenção da �nst�tu�ção, à med�da que poss�b�l�ta um 
espaço de �dent�ficação e troca de �dé�as, prop�c�ando o 
autoconhec�mento desses profiss�ona�s e benefic�ando a re-
lação cu�dador-cu�dado. Para tanto, é fundamental também 
�nvest�r no desenvolv�mento de competênc�as gerenc�a�s, 
�sto é, capac�tar as l�deranças das equ�pes de enfermagem 
para se apropr�arem do papel de gestores, compreendendo 
melhor as questões do sofr�mento psíqu�co no trabalho que 
�mpactam em suas equ�pes.

O serv�ço de Ps�colog�a pode contr�bu�r com a polít�ca de 
gestão de pessoas por me�o de uma ma�or compreensão da 
subjet�v�dade do trabalhador, recolocando o cap�tal humano 
como pr�nc�pal recurso a ser �nvest�do pela organ�zação. 
Para tanto, os ps�cólogos devem �nser�r-se at�vamente nos 
grupos de trabalho, agenc�ando melhores cond�ções de d�-
álogo e art�culando seu conhec�mento com outros saberes, 
de forma que a saúde e o bem-estar do trabalhador sejam 
valor�zados e v�venc�ados, cot�d�anamente, como pr�ncíp�os 
da �nst�tu�ção. 
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