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Estudo epidemiológ ico retrospectivo , ana l ítico ,  que identificou as correlações existentes na 
ocorrência de  doenças do traba lho em 76 Técn icos e 50 Auxi l iares de Enfermagem, num Hospita l 
U n ivers itá rio da cidade de Sa lvador, no período de janeiro de 1 990 a dezembro de 1 991 . '  Os 
resu ltados obtidos demonstraram relação com as variáveis do estudo. As causas dos afastamentos 
por doença ,  identificadas ao longo deste traba lho ,  não permit iram a afi rmação de que  são as 
mesmas proven ientes do exercício profissional .  Entretanto , o estudo mostra que o caráter i nsid ioso 
da maioria dessas doenças ,  parece manter re lação com a natureza do traba lho desenvo lvido por 
esses profiss ionais ,  que  estão sujeitos a fatores contextuais estressantes. Embora o traba lhador 
de enfermagem seja considerado como responsáve l  pelo desenvo lvimento de suas próprias 
doenças,  ele é a vítima de agressões freqüentes impostas pelas cond ições deficientes de seu 
ambiente de vida e de traba lho .  
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Este é um re lato de um estudo descritivo e amostra i ,  desenvo lvido com a equ ipe de enfermagem 
em hospita is gera is na cidade de Sa lvador, durante o mês de novembro de 1 993, objetivando 
identificar os fatores determinantes do t ipo de poder exercido pelos enfermeiros chefes de un idades 
de internação nas re lações com os dema is e lementos da equ ipe .  Foi considerado poder a 
capacidade do ind ivíduo  exercer influência sobre o outro , provocando mudança em sua resposta 
comportamenta l  frente à atividade d iária desenvo lvida pela enfermagem. Através dos resu ltados 
fo i possível identificar a re lação entre as variáveis tipo de poder e características pessoais e 
profissionais do  enfermeiro da i nstitu ição e dos demais e lementos componentes da equ ipe de 
enfermagem.  Conclu i u-se que ,  a pesar de haver predominância de certo t ipo de poder  nessas 
relações, parece ser d ifíci l  encontrar-se um ''t ipo puro" no seu exercício ,  face à sing u laridade e 
complexidade do ind ivíduo ,  evidenciadas em sua relação com o outro ,  a lém das influências e 
motivações i nternas e contextuais.  
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