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RESUMO
Introdução: a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) possui relação intrínseca com as
atividades laborais desenvolvidas pelo trabalhador, repercutindo sobre a performance de
trabalho, saúde, relacionamentos, satisfação profissional e projeção social. No entanto, tal
objeto de estudo carece de investigação, visto que se evidencia no cenário de trabalho do setor
saúde a precarização das relações trabalhistas sob influência de políticas neoliberais existentes
no país e que pode afetar a QVT dos trabalhadores de enfermagem. Objetivos: avaliar a
Qualidade de Vida no Trabalho entre trabalhadores de enfermagem; caracterizar o perfil
sociodemográfico e profissional; e verificar a associação da Qualidade de Vida no Trabalho
com a natureza do vínculo empregatício entre os trabalhadores de enfermagem. Método: estudo
epidemiológico, analítico, com delineamento transversal, desenvolvido em um hospital público,
em Cuiabá-MT. A população foi constituída por 486 de trabalhadores de enfermagem, sendo
103 enfermeiros e 383 trabalhadores de nível médio. A coleta de dados aconteceu em julho e
agosto de 2019. Para a construção do perfil sociodemográfico e profissional dos participantes,
realizaram-se entrevistas com instrumento estruturado. Para avaliação da QVT, utilizou-se o
instrumento autoaplicável Qualidade Total de Vida no Trabalho (TQWL-42). Para a construção
do perfil sociodemográfico e histórico profissional, realizou-se análise descritiva com
frequência absoluta e relativa e análise estatística bivariada por meio do teste qui-quadrado. Os
resultados da classificação de QVT foram submetidos ao teste qui-quadrado para associação
das frequências com as variáveis independentes do estudo; e para comparação das médias das
esferas, aplicou-se o teste t de Student. Resultados: dos enfermeiros, 53,4% são prestadores de
serviço, 87,3% exercem uma jornada semanal de trabalho de 40 horas semanais e 50,4%
possuem outros vínculos empregatícios. Entre os trabalhadores de nível médio, 62,9% declaram
ser estatutários, 66,8% realizam jornada de trabalho de 40 horas e 63,1% não possuem outros
vínculos empregatícios. Quanto à classificação geral de QVT, 33% dos enfermeiros estão
insatisfeitos. Nessa categoria, a prevalência de insatisfação se deu entre os estatutários (39,5%),
com jornada de trabalho semanal de 40 horas (34,4%), e entre os que não possuem outro vínculo
(33,3%); entre os trabalhadores de nível médio, 29,2% encontram-se insatisfeitos e a
prevalência de insatisfação foi para os prestadores de serviços (29,5%) cuja carga horária de
trabalho é de 40 horas semanais (34,3%) e que possuem outros vínculos (35,4%). Na
comparação das médias das esferas de QVT entre as categorias profissionais, identificou-se pvalor significante nas esferas biológica/ fisiológica (p=0,007) e sociológica/relacional
(p=0,005). Já na comparação das médias por categorias, segundo a natureza do vínculo,
observou-se entre os enfermeiros p-valor significante nas esferas biológica/ fisiológica
(p=0,002) e entre os trabalhadores de nível médio significância estatística nas esferas
biológica/fisiológica (p=0,005) e psicológica/comportamental (p=0,008). Conclusão: os
resultados demonstraram que a natureza do vínculo não influenciou estatisticamente na QVT
desse grupo, porém fatores como idade, menor tempo de formação na área, atuação na
assistência, jornada semanal de trabalho e múltiplos vínculos foram estatisticamente
significantes na classificação geral da QVT. Estudos dessa natureza resultam em um
diagnóstico para a gestão do trabalho em saúde/enfermagem acerca da QVT e podem retornar
aos trabalhadores na forma de políticas ou programas internos que visem à saúde e QVT dos

trabalhadores, bem como discussões acerca de mudanças na forma de inserção do trabalhador
na organização.

Palavras-chave: Gestão do Trabalho. Precarização do Trabalho. Trabalhadores de
Enfermagem.
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ABSTRACT
Introduction: Quality of Life at Work (QWL) has an intrinsic relationship with the work
activities performed by the worker, reflecting on work performance, health, relationships, job
satisfaction and social projection. However, such an object of study needs to be investigated,
as the precariousness of labor relations under the influence of neoliberal policies existing in the
country is evident in the work scenario of the health sector, which can affect the QWL of
nursing workers. Objectives: to evaluate the Quality of Life at Work among nursing workers;
characterize the sociodemographic and professional profile; and to verify the association
between Quality of Life at Work and the nature of the employment relationship between nursing
workers. Method: epidemiological, analytical study, with cross-sectional design, developed in
a public hospital, in Cuiabá-MT. The population consisted of 486 nursing workers, with 103
nurses and 383 mid-level workers. Data collection took place in July and August 2019. For the
construction of the socio-demographic and professional profile of the participants, interviews
were conducted with a structured instrument. To assess the QWL, the self-administered
instrument Total Quality of Life at Work (TQWL-42) was used. For the construction of the
sociodemographic and professional history profile, a descriptive analysis was performed with
absolute and relative frequency and bivariate statistical analysis using the chi-square test. The
results of the QWL classification were submitted to the chi-square test to associate the
frequencies with the independent variables of the study; and to compare the averages of the
spheres, Student's t test was applied. Results: of nurses, 53.4% are service providers, 87.3%
work 40 hours a week, and 50.4% have other jobs. Among mid-level workers, 62.9% declare
they are statutory, 66.8% work 40 hours and 63.1% have no other employment. As for the
general classification of QWL, 33% of nurses are dissatisfied. In this category, the prevalence
of dissatisfaction occurred among statutory employees (39.5%), with a weekly workload of 40
hours (34.4%), and among those who have no other employment (33.3%); among mid-level
workers, 29.2% are dissatisfied and the prevalence of dissatisfaction was for service providers
(29.5%) whose workload is 40 hours per week (34.3%) and who have other ties (35.4%). When
comparing the means of the QVT spheres between the professional categories, a significant pvalue was identified in the biological / physiological (p = 0.007) and sociological / relational (p
= 0.005) spheres. In the comparison of the means by categories, according to the nature of the
bond, a significant p-value was observed among nurses in the biological / physiological spheres
(p = 0.002) and among workers with a medium level of statistical significance in the biological
/ physiological spheres (p = 0.005) and psychological / behavioral (p = 0.008). Conclusion: the
results showed that the nature of the bond did not statistically influence the QLW of this group,
but factors such as age, shorter training time in the area, work experience, weekly working
hours and multiple bonds were statistically significant in the overall QWL classification.
Studies of this nature result in a diagnosis for the management of health / nursing work about
QWL and can return to workers in the form of internal policies or programs aimed at workers'
health and QWL, as well as discussions about changes in the way of insertion of the worker in
the organization.
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RESUMEN
Introducción: la calidad de vida en el trabajo (QWL) tiene una relación intrínseca con las
actividades laborales realizadas por el trabajador, que refleja el desempeño laboral, la salud, las
relaciones, la satisfacción laboral y la proyección social. Sin embargo, dicho objeto de estudio
necesita ser investigado, ya que la precariedad de las relaciones laborales bajo la influencia de
las políticas neoliberales en el país es evidente en el escenario laboral del sector de la salud, que
puede afectar la QWL de los trabajadores de enfermería. Objetivos: evaluar la calidad de vida
en el trabajo entre los trabajadores de enfermería; caracterizar el perfil sociodemográfico y
profesional; y para verificar la asociación entre la calidad de vida en el trabajo y la naturaleza
de la relación laboral entre los trabajadores de enfermería. Método: estudio epidemiológico,
analítico, con diseño transversal, desarrollado en un hospital público, en Cuiabá-MT. La
población estaba compuesta por 486 trabajadores de enfermería, con 103 enfermeras y 383
trabajadores de nivel medio. La recolección de datos se realizó en julio y agosto de 2019. Para
la construcción del perfil sociodemográfico y profesional de los participantes, se realizaron
entrevistas con un instrumento estructurado. Para evaluar el QWL, se utilizó el instrumento
autoadministrado de Calidad de vida total en el trabajo (TQWL-42). Para la construcción del
perfil sociodemográfico y de historia profesional, se realizó un análisis descriptivo con
frecuencia absoluta y relativa y análisis estadístico bivariado utilizando la prueba de chicuadrado. Los resultados de la clasificación QWL se sometieron a la prueba de chi-cuadrado
para asociar las frecuencias con las variables independientes del estudio; y para comparar los
promedios de las esferas, se aplicó la prueba t de Student. Resultados: de las enfermeras, el
53.4% son proveedores de servicios, el 87.3% trabaja 40 horas a la semana y el 50.4% tiene
otros trabajos. Entre los trabajadores de nivel medio, el 62.9% declara que son legales, el 66.8%
trabaja 40 horas y el 63.1% no tiene otro empleo. En cuanto a la clasificación general de QWL,
el 33% de las enfermeras no están satisfechas. En esta categoría, la prevalencia de insatisfacción
se produjo entre los empleados legales (39.5%), con una carga de trabajo semanal de 40 horas
(34.4%), y entre aquellos que no tienen otro empleo (33.3%); entre los trabajadores de nivel
medio, 29.2% están insatisfechos y la prevalencia de insatisfacción fue para los proveedores de
servicios (29.5%) cuya carga de trabajo es de 40 horas por semana (34.3%) y quienes tener
otros lazos (35.4%). Al comparar las medias de las esferas QVT entre las categorías
profesionales, se identificó un valor p significativo en las esferas biológica / fisiológica (p =
0,007) y sociológica / relacional (p = 0,005). En la comparación de las medias por categorías,
de acuerdo con la naturaleza del vínculo, se observó un valor p significativo entre las enfermeras
en las esferas biológicas / fisiológicas (p = 0.002) y entre los trabajadores con un nivel medio
de significación estadística en las esferas biológicas / fisiológicas (p = 0.005) y psicológico /
conductual (p = 0.008). Conclusión: los resultados mostraron que la naturaleza del enlace no
influyó estadísticamente en el QLW de este grupo, pero factores como la edad, el tiempo de
entrenamiento más corto en el área, la experiencia laboral, las horas de trabajo semanales y los
enlaces múltiples fueron estadísticamente significativos en la clasificación general de QWL.
Estudios de esta naturaleza dan como resultado un diagnóstico para la gestión del trabajo de
salud / enfermería sobre QWL y pueden regresar a los trabajadores en forma de políticas o
programas internos dirigidos a la salud de los trabajadores y QWL, así como discusiones sobre
cambios en la forma de inserción del trabajador en la organización.

Palabras clave: Gestión del trabajo. Trabajo precario. Trabajadores de enfermería.
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1 INTRODUÇÃO

A enfermagem é uma ciência que tem como princípio a produção e gestão do cuidado.
Sua prática social deve ser desenvolvida com cientificidade, respeitando sempre os aspectos
éticos, legais e humanísticos da profissão (COFEN, 2017).
No Brasil, a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do
exercício profissional da enfermagem. Nela estão previstas as atribuições do enfermeiro,
técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, conforme o grau de habilitação e
registro no conselho da categoria, assegura, ainda, quanto ao planejamento e programação de
enfermagem nos serviços de saúde (BRASIL, 1986).
Ao buscar pela trajetória histórica da enfermagem, encontram-se avanços na construção
dessa profissão. Inicialmente, o cuidado era empírico e poderia ser desenvolvido por diferentes
sujeitos que fundamentavam suas práticas na sabedoria adquirida em suas vivências ou na
religiosidade, sendo utilizado em diversos contextos, no entanto, com a evolução científica,
passou a ser aplicado em instituições de saúde. Já na idade moderna, a enfermagem avança a
partir dos preceitos

apresentados por Florence Nightingale, que subsidiaram

a

profissionalização da enfermagem, e o cuidado humano torna-se o objeto de trabalho dessa
profissão (SALVIANO et al., 2016).
Ao definir por objeto epistemológico da profissão o cuidado, a enfermagem passa a
denotar importância e a aprimorar o arcabouço de conhecimento sobre este, como também a
desenhar normas para o desenvolvimento do exercício profissional. Essas melhorias buscam
contribuir com a oferta de cuidado em uma perspectiva integral, articulado às práticas
educativas e políticas. Todas essas mudanças repercutem na postura desses sujeitos que passam
a buscar por identidade e autonomia profissional, especialmente no ambiente hospitalar
(RAMOS et al., 2009; BELLAGUARDA et al., 2013; COSTA et al., 2016).
Foi no ambiente hospitalar que a enfermagem moderna foi se aperfeiçoando e
aprimorando, todavia esse processo evolutivo se deu pelas fortes influências do modelo
assistencial biomédico e do capitalismo quanto à organização e divisão do trabalho (MELO et
al., 2016a). Além dessas influências externas que permeiam as dimensões do trabalho e que se
modificaram ao longo da história da humanidade, o trabalhador de enfermagem passou a
conviver com fragilidades humanas diante do processo de adoecimento e busca pela cura,
tornando-se exposto a condições agravantes a sua saúde e que também podem repercutir em
17

sua Qualidade de Vida (QV), visto que o trabalho exerce forte influência na vida do indivíduo
(SOUZA et al., 2018).
Os profissionais de enfermagem no desenvolvimento do processo de trabalho também
precisam lidar com a cultura e o poder como elementos constitutivos presentes nas organizações
de saúde, bem como com as atuais demandas desses serviços (KURCGANT; MASSAROLLO;
2016). Essas demandas se caracterizam por meio das cargas de trabalho, na sobrecarga de
trabalho e na exigência pela qualidade na prestação de serviço, que podem gerar processo de
desgaste e resultar no perfil patológico do grupo (FELLI; BAPTISTA, 2016).
Em 2015, os trabalhadores da saúde totalizavam 3,5 milhões de pessoas. Destes,
1.800.000 são trabalhadores de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares) que juntos
constituem mais de 50% da força de trabalho do setor saúde em nível nacional. Parte desses
recursos humanos, 22.635 ou 1,3%, encontra-se no estado de Mato Grosso (MACHADO et al.,
2015) e mesmo representando a maior categoria que compõe a força de trabalho no setor saúde,
segundo Felli e Bapstita (2016), nem sempre as condições de trabalho e a Qualidade de Vida
no Trabalho (QVT) desses profissionais são tidas como satisfatórias.
A QVT possui relação intrínseca com as atividades laborais desenvolvidas pelo
trabalhador e influencia na saúde, comportamento, desempenho de trabalho, satisfação e padrão
de vida em sociedade vivido por esses sujeitos (NAZARETH et al., 2018). Logo, ao se
investigar a QVT entre trabalhadores de enfermagem, os resultados podem auxiliar as
instituições a implementarem estratégias para a promoção da saúde, valorização e satisfação
desses profissionais, melhorias nas condições trabalhistas e empoderamento para participações
em processos decisórios (FELLI; BAPTISTA, 2016). Essas melhorias no trabalho devem ser
ao ponto de tornar as expectativas dos trabalhadores alcançáveis ou reais, modificando a
satisfação no desempenho de suas atividades, bem como a qualidade da assistência ofertada
(BORGES; BIANCHIN, 2015).
Mundialmente, o trabalho vem sendo modificado em decorrência da globalização. Na
América Latina e também no Brasil, essas influências se originaram das políticas de recorte
neoliberais e capitalistas e suas implicações se tornam perceptíveis por meio do índice de
desemprego, desarticulação da força de trabalho, concorrência, aumento da intensidade de
trabalho, presença de trabalhos informais e maleabilidade dos direitos trabalhistas (FELLI;
BAPTISTA, 2016).

18

No Brasil, esse movimento político de desmonte, fragilização e descaracterização das
forças trabalhistas e dos direitos dos trabalhadores se intensificou por meio da flexibilização
das relações de trabalho e culminou na precarização deste, após a Reforma do Estado em 1990
(ALVEZ et al., 2015). Tais efeitos repercutiram em diferentes segmentos, chegando ao setor
saúde e afetando os trabalhadores de enfermagem (RIBEIRO; SOUZA; SILVA; 2014). Para
Felli (2012), debates que envolvem o mundo do trabalho devem ser presentes e fomentados
também na enfermagem, uma vez que essa categoria profissional vem sofrendo nos últimos
tempos com as más condições de trabalho, fortemente influenciadas por políticas sociais e
econômicas capitalistas presentes em nosso país.
Estudo recente analisou as denúncias de trabalhadores de enfermagem aos sindicatos da
categoria no estado da Bahia e classificou estas em cinco tipologias, sendo elas: vulnerabilidade
na forma de inserção (7,2%); intensificação do trabalho (17,1%); vulnerabilidade no trabalho
(23,4%); insegurança e saúde no trabalho (17,1%); condenação e descarte do direito do trabalho
(35,1%). Logo, apontou o descumprimento dos direitos trabalhistas como a principal expressão
do trabalho precário vivenciada. Os autores referem que os sujeitos sofrem, porém raramente
fazem denúncias quanto ao trabalho precário. Esse comportamento denota que a participação e
o engajamento político dentro da categoria de enfermagem ainda são singelos, podendo ser
reflexo de inseguranças quanto ao desemprego e alienação sobre as lutas por melhoria
profissional e trabalhista (ARAÚJO-DOS-SANTOS et al., 2018a).
Ainda na perspectiva do trabalho precário, estudo realizado em Hospital Público Federal
de Ensino, em Cuiabá-MT, revelou múltiplas formas de contrato e vínculos entre trabalhadores
de enfermagem, evidenciando o trabalho precário para um quarto dos profissionais. Tais
achados provocam questionamentos referentes à gestão do trabalho na instituição, bem como
quanto ao desenvolvimento do processo de trabalho administrar em enfermagem, privativo ao
enfermeiro, e o processo participar politicamente como estratégia para o gestor de enfermagem
na luta pela garantia das condições de trabalho favoráveis ao trabalhador e assistência de
qualidade ao usuário (RIBEIRO; SOUZA; SILVA; 2014).
Outro estudo desenvolvido entre trabalhadores de enfermagem da rede básica de saúde
do mesmo município constatou que, dos 79 enfermeiros abordados, 58,2% estão submetidos a
contratos temporários e pertencem à classe econômica B1, apontando para a necessidade de
atenção por parte da gestão municipal na adoção de investimento para redução do trabalho
precário (CORRÊA et al., 2012).
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A avaliação da QVT nesse grupo vem despertando interesse de investigação, visto que
essas diferentes condições anteriormente citadas podem implicar no processo de trabalho em
enfermagem. Além disso, esses trabalhadores são afetados por longas jornadas de trabalho,
baixos salários, condições ambientais e matérias desfavoráveis, desgaste físico e mental em
decorrência da sobrecarga de atividades, o que pode impactar na QVT dos mesmos (AMARAL;
RIBEIRO; PAIXÃO, 2015; SOUZA et al., 2018).
Ao reconhecermos a força e a potência do trabalho de enfermagem, quer seja na
produção e/ou gestão do cuidado, a investigação da QVT desse grupo incita pesquisadores, a
gestão e as instituições a olharem para um contingente expressivo de trabalhadores
fundamentais para o Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, tem-se por pergunta de pesquisa:
qual a avaliação da QVT entre trabalhadores de enfermagem de um hospital público de
referência na capital do estado de Mato Grosso e quais fatores a influenciam?
Tem-se por hipótese:


H0 - As condições e circunstâncias de trabalho, entre trabalhadores de
enfermagem submetidos ao trabalho precário, podem influenciar negativamente
a avaliação da QVT;



H1 - As condições e circunstâncias de trabalho, entre trabalhadores de
enfermagem submetidos ao trabalho precário, não influenciam negativamente a
avaliação da QVT.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho entre trabalhadores de enfermagem.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Caracterizar o perfil sociodemográfico e profissional dos trabalhadores de enfermagem;



Analisar a qualidade de vida no trabalho dos trabalhadores de enfermagem;



Verificar a associação da Qualidade de Vida no Trabalho com a natureza do vínculo
empregatício entre os trabalhadores de enfermagem.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 QUALIDADE DE VIDA

O uso da expressão Qualidade de Vida (QV) surgiu nos Estados Unidos, em 1964, pelo
presidente Lyndon Johnson ao proferir que os resultados referentes à vida dos cidadãos não
deveriam ser medidos apenas por riquezas bancárias produzidas, mas pela QV proporcionada à
população. O interesse por QV entre os estudiosos foi inicialmente manifestado e difundido por
cientistas sociais, políticos e filósofos. Ao despertar interesse dentro das áreas das ciências
humanas e biológicas, as buscas foram direcionadas ao controle de sintomas, redução da
mortalidade e crescimento da expectativa de vida (FLECK et al., 1999).
Na contemporaneidade, os estudos sobre QV podem ser classificados mediante quatro
abordagens: 1.Socioeconômica, utilizando os indicadores sociais como o principal elemento; 2.
Biomédica, atrelada a diferentes significados que envolvem condições de saúde e
funcionamento social; 3. Psicológica, em que se busca reconhecer a QV a partir das
experiências individuais e subjetivas dos sujeitos; 4. Geral, fundamentada na consciência da
multidimensionalidade do conceito e que o juízo de QV varia dentre as pessoas, pois o mesmo
possui interesses, compreensões e valores próprios (ALMEIDA; GUTIERREZ, 2010).
Essa multiplicidade de interesses por diferentes áreas de estudos aponta que o construto
QV não possui definição única. Nesse sentido, pesquisadores consentem que esse conceito é
abrangente, subjetivo e de diversos significados (LANDEIRO et al., 2011; PEREIRA;
TEIXEIRA; SANTOS, 2012).
A concepção de QV está atrelada ao grau de satisfação que o sujeito possui sobre sua
estética existencial e para com os elementos constitutivos de sua vida (MINAYO; HARTZ;
BUSS, 2000). De modo mais subjetivo, Almeida, Gutierrez e Marques (2012) referem que a
QV está para o significado que o indivíduo atribui para a suas condições e modos de viver.
Porém, que o nível de QV não dependerá apenas do sujeito, mas que resulta também de
influência dos fatores externos que perpassam a sua vida.
A formulação da concepção de QV é influenciada por aspectos socioculturais,
ambientais, psíquicos, experiências vividas, valores que possui, momento histórico que a
sociedade na qual ele se insere está enfrentando, classe social que pertence (MINAYO;
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HARTZ; BUSS, 2000; FLECK, 2000; PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012) e a relação
com o mundo do trabalho (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).
Ao buscar na literatura especializada conceitos acerca da QV, Pereira, Teixeira e Santos
(2012) referem que há divergência entre os conceitos, contudo os mais aceitos visam abarcar
uma multiplicidade de dimensões, denominando-as em abordagens gerais ou holísticas, e
rotineiramente os pesquisadores adotam um conceito global (como os emitidos por órgãos
governamentais) para agilizar as análises.
Na área da saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta o conceito de QV
como a avaliação que o indivíduo faz acerca de sua posição na vida. Essa percepção está
atrelada aos anseios, às expectativas, ao contexto cultural e de valor ao qual pertencem, podendo
ser influenciada pela saúde física, condição psicológica, grau de independência, crenças,
relações sociais e ambientais que os mesmos estabelecem (OMS, 1997).
Esse conceito é produto do Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da
Saúde - World Health Organization Quality of Life Group (Group WHOQOL) cujo objeto
inicial foi criar instrumentos capazes de avaliar esse constructo em diferentes países, superando,
assim, as limitações nas adaptações transculturais (FLECK et al., 1999; FLECK, 2000).
Inicialmente, 15 centros de estudos passaram a constituir o Grupo WHOQOL, o que
resultou no instrumento WHOQOL-100 por meio das etapas: 1.Clarificação/definição do
conceito (revisado por especialistas internacionais) e delineamento de protocolo de estudos; 2.
Realização de estudo piloto qualitativo através de grupos focais com o levantamento da
definição de QV em diferentes culturas e diferentes atores (leigos e experts), o que possibilitou
a definição de domínios e subdomínios para elaboração de questões; 3. Aplicação do teste piloto
possibilitando a padronização do questionário e a redução no conjunto de questões; 4.
Desenvolvimento do teste de campo com o instrumento final composto de 100 questões,
adaptado a diferentes idiomas com a inclusão de novos centros ao estudo (FLECK et al., 1999).
O instrumento WHOQOL-100 propôs mensurar a QV por meio de seis domínios
(composto por 24 facetas), sendo: 1. Domínio físico (dor e desconforto; energia e fadiga; sono
e repouso); 2. Domínio psicológico (sentimentos positivos; pensamentos, aprendizagem,
memorização e concentração; autoestima; imagem corporal e aparência; sentimentos
negativos); 3. Domínio nível de independência (mobilidade; atividades diárias; dependência de
medicações ou tratamentos; capacidade de trabalho); 4. Domínio relações sociais (relações
pessoais; suporte/apoio social; atividade sexual); 5. Domínio meio ambiente (segurança física
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e proteção; ambiente no lar; recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais; disponibilidade
e qualidade; oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; participação/
oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico; transporte); 6. Domínio espiritualidade
(espiritualidade; religião e crenças pessoais) (FLECK et al., 1999; FLECK, 2000). Posterior a
toda essa estruturação, uma versão abreviada resultou no WHOQOL-bref com 26 questões
(FLECK, 2000). A criação do grupo WHOQOL e seus instrumentos pode ser considerada como
um marco dentro do campo de estudo sobre QV.
Além da existência de diferentes conceitos na literatura científica sobre QV, existe uma
banalização do termo que comumente é utilizado pelo senso comum ou até em mídias de
circulação popular que o utilizam como um sinônimo para bem-estar ou meta a ser alcançada
(REIS JUNIOR, 2008; ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). Em se tratando da
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), isso também acontece, por vezes há o uso inadequado
de conceitos ou até a não adoção de um conceito, resultando na utilização de ideias ou noções
sobre o objeto, sem a adoção de um modelo teórico coerente (SAMPAIO, 2012).

3.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

O desenvolvimento do trabalho está para o homem fortemente ligado à sua existência,
identidade e representação social (SILVEIRA; MONTEIRO, 2010; WISNIEWSKI et al.,
2015). Por ser este um elemento fundamental na vida humana, as experiências laborais ecoam
sobre a vida cotidiana, influenciando na QV do indivíduo (SILVEIRA; MONTEIRO, 2010).
Uma vez que, por meio do trabalho, o indivíduo buscará a sua satisfação, realização e formas
de assegurar sua QV para o alcance de sua plenitude (WISNIEWSKI et al., 2015). Assim, por
compreender que trabalho e QV estão estritamente correlacionados, surge a necessidade de se
avaliar/investigar a QVT a fim de conhecer sobre a vida no trabalho e as inferências destes na
vida fora do trabalho (CHEREMETA et al., 2011).
Os primeiros registros sobre QVT são originários da década de 50, na Inglaterra, em que
Eric Trist e um grupo de estudiosos começaram a investigar a organização do trabalho e
desenhar um modelo que contemplasse o indivíduo trabalhador, o trabalho e a organização
(RODRIGUES, 2008). Nesse mesmo período também estava em uso a psicologia
organizacional, com uma vertente psicotécnica, em que o estado de saúde era pré-requisito para
contratação, e posteriormente atestada pela resistência ao cansaço. As entidades empregadoras
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ofereciam treinamentos objetivando alavancar o desempenho dos sujeitos, alinhados aos
objetivos das empresas. Nos próximos anos, programas de QVT foram propostos a fim de
contribuir para a saúde física e psíquica dos trabalhadores, melhorando, consequentemente, a
produtividade (PADILHA, 2010).
Ao longo do tempo, as noções sobre QVT foram se aperfeiçoando e expandindo. Assim,
para uma melhor compreensão acerca da estruturação e evolução do constructo QVT, serão
aqui apresentadas duas vertentes teóricas, sendo a primeira composta a partir das perspectivas
das escolas de pensamento sobre QVT (LIGMONGI-FRANÇA, 2004; LIGMONGI-FRANÇA,
2010) e a segunda a partir dos modelos teóricos clássicos de QVT (REIS JUNIOR, 2008;
RODRIGUES, 2008; PEDROSO; PILATTI, 2010; PADILHA, 2010; CHEREMETA et al.,
2011).
As escolas de pensamentos sobre QVT nos possibilitam compreender as complexidades
que envolvem seus conceitos e que os mesmos foram se modificando a partir de mudanças
socioeconômicas, de desenhos organizacionais e do perfil dos trabalhadores. Essas escolas
foram nomeadas em escola socioeconômica, escola organizacional e escola de condução
humana no trabalho (LIGMONGI-FRANÇA, 2004; LIGMONGI-FRANÇA, 2010).
A escola socioeconômica se refere aos aspectos socioeconômicos, destacando a
globalização e chamando a atenção da sua repercussão nas relações de trabalho (LIGMONGIFRANÇA, 2004; LIGMONGI-FRANÇA, 2010). A globalização ganhou força com a revolução
tecnológica (informatização e telecomunicação) e declínio das barreiras comerciais, assim
possibilitou acesso às tecnologias pelas populações, melhora na distribuição de renda entre
países, instigou países conservadores a ampliarem suas relações comerciais externas, provocou
a internacionalização do capital por meio da expansão do comércio de mercadorias, serviços e
financiamentos, dentre outros. Porém, a globalização também gerou aspectos negativos, tais
como mudanças nas relações trabalhistas que resultaram em perda de direitos aos trabalhadores,
concentração de poder nas mãos de indivíduos e corporações, bem como a atuação do poder
público ao interesse destes (MARINO et al., 2014). Nesse contexto, a QVT será reflexo das
mudanças nas relações de trabalho, saúde e expectativas do trabalhador (LIGMONGIFRANÇA, 2004; LIGMONGI-FRANÇA, 2010).
A escola organizacional se refere aos aspectos organizacionais das instituições, pois
considera que grande parte das relações de trabalho nasce a partir da cultura organizacional
(modos de trabalho, valores institucionais, experiências, outros). Nesta, a QVT envolve uma
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relação intrínseca com o local em que as relações de produção se desenvolvem. Dentre seus
estudiosos, pode-se destacar o norte-americano Richard Walton que, na década de 70, foi o
primeiro a desenhar a QVT através de um conjunto de critérios que possibilitaram avaliar a
satisfação da QVT (LIGMONGI-FRANÇA, 2004; LIGMONGI-FRANÇA, 2010). O referido
autor também é mencionado quando se fala dos modelos clássicos de QVT.
Já a escola da condição humana no trabalho considera todo sujeito como um ser
biopsicossocial, ou seja, possuidor de necessidades biológicas, psicológicas e sociais. Logo,
busca-se a compreensão do ser humano e os elementos que constituem sua vida, tais como
condições de vida, experiências, anseios e desejos. Para tornar possível a avaliação da QVT,
essa escola se fundamenta nos conceitos de QV, como os apresentados pelo grupo WHOQOL,
abarcando a subjetividade, multidimensionalidade e dimensões positivas e negativas da vida
dos sujeitos (LIGMONGI-FRANÇA, 2004; LIGMONGI-FRANÇA, 2010).
Além das contribuições das escolas de QVT, a literatura também aponta para a
existência de modelos clássicos de QVT, como os propostos por Walton em 1973, Wesley em
1979, Hackman e Oldham em 1974 e Werther e Davis em 1983 (REIS JUNIOR, 2008;
RODRIGUES, 2008; PEDROSO; PILATTI, 2010), ainda Nadler e Lawler em 1983
(RODRIGUES, 2008; KUROGI, 2008; PEDROSO; PILATTI, 2010) e Huse e Cummings em
1985 (RODRIGUES, 2008; KUROGI, 2008).
O modelo apresentado por Richard Walton, em 1973, tornou-se conhecido por levantar
questionamentos acerca dos critérios para se avaliar a QVT e sua relação com a produtividade
(RODRIGUES, 2008). Para tanto, deveriam ser considerados aspectos internos da organização
do trabalho, como relações interpessoais, e também externos, como a relevância social do
trabalho (KUROGI, 2008).
Nesse modelo, foram estruturadas oito categorias conceituais que correspondem às
características perceptíveis na QVT (RODRIGUES, 2008; KUROGI, 2008; PEDROSO;
PILATTI, 2010; PADILHA, 2010), sendo elas:
1. Compensação justa e adequada: refere-se à remuneração, ou seja, salários pagos
suficientes para satisfação das necessidades básicas do trabalhador e compatíveis com
habilidades, experiências e responsabilidades;
2. Condições de trabalho: ambientes e condições de trabalho que assegurem a segurança,
integridade e saúde do sujeito;
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3. Uso ou desenvolvimento da capacidade humana: oportunidade para desenvolvimento
contínuo que se estende desses conhecimentos acerca do funcionamento institucional e
planejamento nesta até o desenvolvimento de autonomia e habilidades no trabalho;
4. Oportunidade de crescimento e segurança: o trabalhador deve ter oportunidade de
aplicar seus conhecimentos, vislumbrar possibilidades de progresso e garantia do
emprego/estabilidade;
5. Integração social na organização: corresponde a uma boa interação entre os
trabalhadores, especialmente entre diferentes hierarquias, com estímulo a um clima de
igualdade, senso de comunidade e ausente de quaisquer discriminações;
6. Constitucionalismo: caracteriza os direitos que vão desde a preservação da
privacidade, liberdade de expressão e tratamento justo, bem como o cumprimento dos
deveres;
7. Trabalho e espaço total de vida: equivale ao equilíbrio entre o trabalho e a vida
privada, pois o trabalho deve ocupar um espaço que possibilite ao trabalhador desfrutar
de tempo para família e outros;
8. Relevância social da vida do trabalho: contempla o respeito e o valor que a instituição
direciona ao trabalhador e sua carreira, perceptível através da ausência de depreciação
do seu trabalho, o reconhecimento por meio de elementos como produtividade, bem
como o orgulho por trabalhar na instituição.
Devido a essas categorias contemplarem elementos intrínsecos e extrínsecos, há autores
que referem que esse modelo se assemelha aos critérios propostos pelo Grupo WHOQOL
enquanto avaliação de QV (REIS JUNIOR, 2008; CHEREMETA et al., 2011).
Outro modelo foi o apresentado por Hackman e Oldham, em 1974, neste a motivação
no trabalho recebe destaque na avaliação da QVT. Isso se deve ao fato de que existem estados
psicológicos críticos que repercutem na motivação dentro do ambiente de trabalho (REIS
JUNIOR, 2008; PEDROSO; PILATTI, 2010).
Para ser possível avaliar o potencial motivador do trabalho, é necessário pontuar os
seguintes elementos: variedade de habilidades necessárias para desempenho das tarefas;
identificação e domínio da tarefa a ser desenvolvida; significação das tarefas; autonomia no
trabalho, que pode ser o próprio trabalho; e o feedback oriundo dos membros do trabalho ou de
agentes externos (REIS JUNIOR, 2008; PEDROSO; PILATTI, 2010).
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O modelo proposto por Willian Westley, em 1979, caracterizou-se por dispor da análise
sobre o ambiente e condições de trabalho, sendo possível a identificação de quatro problemas
que afetam a QVT: 1. Políticos, que consequentemente geram insegurança; 2. Econômicos, que
provocam as injustiças; 3. Psicológicos, caracterizados pela alienação; 4. Sociológicos, que
geram anomia (RODRIGUES, 2008; PEDROSO; PILATTI, 2010).
O enfrentamento e a solução de tais problemas resultarão no alcance da QVT, para tanto
o caminho a se percorrer consiste na humanização do trabalho por meio do enriquecimento do
trabalho a nível individual e adoção de abordagem sociotécnica para a estruturação do coletivo
(PEDROSO; PILATTI, 2010).
Em 1983, Werther e Davis propuseram uma abordagem que consiste na avaliação de
cargos, devendo ser pontuados os elementos ambientais, organizacionais ou comportamentais
que influenciam a QVT (KUROGI, 2008; REIS JUNIOR, 2008; PEDROSO; PILATTI, 2010).
Assim sendo, verificam-se as interferências das tarefas e dos cargos na QVT e, quando
necessário, podem ser propostas adequações ou criação de um projeto de cargos (KUROGI,
2008; PEDROSO; PILATTI, 2010).
Nesse mesmo ano, Nadler e Lawler analisaram a evolução conceitual de QVT e
afirmaram que diferentes concepções e características foram apresentadas ao longo do tempo
(KUROGI, 2008; REIS JUNIOR, 2008; PEDROSO; PILATTI, 2010). Todavia, o grande
legado desse modelo se refere aos projetos de QVT (RODRIGUES, 2008).
Para a eficácia dos projetos de QVT, é necessário o reconhecimento das necessidades
na instituição, adoção de uma teoria ou modelo de projeto, o desenvolvimento de projetos em
áreas diversificadas, considerando sempre o contexto durante sua elaboração, uma gestão
colaborativa, flexível e apoiadora para o desenvolvimento dos projetos, entre outros
(RODRIGUES, 2008).
Outro modelo de QVT surgiu em 1985, proposto por Huse e Cummings. Nele, o
desempenho do trabalhador é influenciado pelos aspectos físicos, emocionais, sociais. Ainda,
o desenvolvimento de atividades prazerosas e a disposição de um ambiente favorável de
trabalho contribuem para um bom nível de QVT (KUROGI, 2008). Para operacionalização e
avaliação da QVT, serão consideradas a participação do trabalhador, estruturação dos cargos, a
construção de um plano salarial justo, condições e melhorias ambientais de trabalho. Mediante
aos avanços da QVT, haverá maior coordenação, motivação e capacidade, consequentemente,
maior produtividade (RODRIGUES, 2008).
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O legado gerado através de alguns modelos clássicos subsidiou a criação de
instrumentos que proporcionam a avaliação da QVT, dentre eles o Total Quality of Work LifeQualidade Total de Vida no Trabalho (TQWL-42) que utilizou a metodologia do World Health
Organization Quality of Life-100 (WHOQOL) para construção de um instrumento capaz de
medir a QVT (PEDROSO et al., 2019).
Conhecer as escolas e os modelos clássicos de QVT possibilita compreender a evolução
histórica desse constructo, bem como os fatores influenciadores, e facilita o entendimento
acerca de alguns conceitos presentes na literatura, tais como o apresentado por Aquino e
Fernandes (2013), em que refere que a QVT corresponde à importância que se dá para a relação
trabalhador e seu trabalho, ou seja, para a vida no ambiente laboral. Essa QVT será influenciada
por fatores comportamentais, ambientais e organizacionais (AQUINO; FERNANDES, 2013).
A QVT se dá na interação das responsabilidades organizacionais de valorização do seu
trabalhador, bem como dispor de possibilidades para o alcance de seus anseios profissionais e
necessidades pessoais, tais como condições dignas de trabalho, remuneração justa, garantia dos
direitos trabalhistas, oportunidade para desenvolvimento da carreira e habilidades, tempo para
lazer e outros (FORNEL, 2010 apud GOMES et al., 2017).
Para Reis Junior (2008), a QVT pode ser concebida como um conjunto de ações que
almejam alcançar a satisfação e bem-estar psicológico, físico, profissional e social do
trabalhado por meio de melhorias gerenciais, estruturais e tecnológicas.

3.3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E A ENFERMAGEM

A avaliação da QVT pode ser aplicada a diferentes seguimentos, inclusive nas
instituições de saúde em que se encontram os trabalhadores de enfermagem no desempenho de
suas funções. Curiosamente, a QVT entre profissionais da área da saúde deveria ser ótima ou
ideal, uma vez que se subentende que esses trabalhadores possuem conhecimentos que os
tornam capazes de identificar riscos e também propor estratégias de cuidado à vida humana.
Todavia, as evidências caminham na contramão e denunciam inúmeros problemas que
permeiam o cotidiano de trabalho e a vida desses sujeitos (ZAVALA; KLINJ; CARRILLO;
2016).
O trabalho de enfermagem nas instituições de saúde merece atenção não apenas nos
aspectos de funcionamento e prestação de serviços/assistência/cuidado, mas sob uma ótica
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diferenciada que se atente para a gestão do trabalho desse segmento profissional, na perspectiva
da humanização no trabalho (FELLI, 2012; RODRIGUES et al.; 2017). Essa necessidade está
atrelada ao fato de que o trabalho de enfermagem é ofertado como uma atividade ininterrupta
em instituições com internações e nas demais é ofertado durante toda jornada de funcionamento
do serviço. Além da intensa e extensa jornada de trabalho, diversas instituições possuem um
quantitativo de recursos humanos de enfermagem insuficiente, resultando em uma sobrecarga
de trabalho e desgaste desses sujeitos (FELLI; 2012).
Os trabalhadores de enfermagem durante o desenvolvimento do seu processo de
trabalho são expostos a cargas de trabalhos que podem implicar diretamente na sua saúde,
provocando o desgaste e desencadeando seu adoecimento. As principais cargas a que esses
sujeitos estão expostos são: 1. Carga biológica - oriunda do contato com o paciente adoecido
e/ou suas secreções e materiais ou ambiente contaminados; 2. Carga física- provocada por
interferências no ambiente que podem ir desde ruídos, radiação, mudanças na temperatura, risco
elétrico e outros; 3. Carga química – procedente da exposição ou manipulação de substância
química que pode ser parte ou o próprio insumo que se utiliza para a assistência; 4. Carga
mecânica- proveniente do manuseio de perfurocortantes, lesões ou traumas físicos, comumente
classificados como acidentes de trabalho; 5. Carga fisiológica- oriunda das manipulações de
pesos, ergonomia inadequada, trabalho noturno e trocas de turnos que comprometam o
equilíbrio orgânico; 6. Carga psíquica: agressões psicológicas, estado de alerta, relações
hierárquicas, falta de criatividade, autonomia ou comunicação, trabalho monótono e repetitivo,
estresse, abuso de substâncias químicas, entre outros (FELLI; BAPTISTA; 2016).
Atuar na identificação dessas cargas e propor a implementação de ações preventivas que
promovam a saúde do trabalhador pode beneficiar na redução do absenteísmo nas instituições
(KARINO et al.; 2015). Em complemento, Costa e Sant´ana (2017) referem que investimentos
destinados a melhorias no processo de trabalho em enfermagem promovem queda nos índices
de absenteísmo, redução de gastos com o adoecimento e, por conseguinte, maior satisfação do
profissional para com seu trabalho.
Estudo realizado por Santos, Paiva e Spiri (2018) com enfermeiros em um hospital
universitário terciário correlacionou a QV e o ambiente de trabalho e constatou associações
com significância estatística com melhores escores de QV aos que se encontravam satisfeitos
com a remuneração salarial nos domínios psicológico e ambiental, controle sobre o ambiente
no domínio social e tempo de trabalho entre 6 e 15 anos no domínio ambiental. Já as associações
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negativas se deram entre os que trabalham em unidades fechadas e especiais nos domínios
físicos e psicológicos, receberam avaliação positiva no domínio social, ser promovido nos
últimos 12 meses no domínio psicológico e jornada de trabalho de 36 a 40 horas semanais no
domínio ambiental.
Outro estudo que buscou avaliar a QVT por meio de correlações entre construto
psicométrico e variáveis sociodemográficas da equipe de enfermagem da Central de Materiais
de Esterilização (CME) de um hospital universitário em Minas Gerais constatou que 50% dos
participantes estavam satisfeitos com sua QVT. O domínio Uso das capacidades obteve maior
média quanto ao nível de satisfação, totalizando 72,76%. O domínio Oportunidades recebeu a
menor média em 61,10%. As variáveis sociodemográficas correlacionaram de forma
significativa com os domínios Compensação justa e adequada com Trabalho e vida. Os
resultados revelaram que a renda e remuneração, bem como as atividades desenvolvidas no
trabalho, influenciaram os aspectos físicos, mentais e sociais dos profissionais, impactando em
sua QVT (NAZARETH et al., 2018)
Outro estudo realizado com a equipe de enfermagem do centro cirúrgico de um hospital
público apontou que a maior parte dos profissionais (62,9%) possui baixo impacto na sua QVT,
porém os domínios físicos e psicológicos apresentaram impacto negativo sobre a QVT dos
sujeitos, como também a renda e formação acadêmica. O trabalho na unidade fechada
apresentou um menor impacto na QVT destes, o que pode ser reflexo do bom gerenciamento
do processo de trabalho da equipe nesse setor (CARVALHO, et al., 2018).
Esses achados apontam para influência que a organização e o ambiente denotam sobre
a QVT do trabalhador de enfermagem. Isto é, a média de QVT pode variar em alta, média e
baixa conforme a instituição de saúde que desempenha suas funções e também o tipo de vínculo
empregatício, visto que contratos permanentes refletem em uma QVT mais alta (ZAVALA;
KLINJ; CARRILLO; 2016). Portanto, é preciso se atentar não apenas para os sujeitos
participantes do estudo, mas também para as relações institucionais estabelecidas nos cenários
de estudos.

3.4 TRABALHO PRECÁRIO

No Brasil, as crises econômicas e políticas perto dos anos 90 culminaram em reformas
gerenciais na iniciativa privada, que buscavam por eficiência, redução de despesas, equilíbrio
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fiscal e implementação do estado empresarial. A esfera pública, por sua vez, passou a aderir a
algumas dessas características em sua administração, levando à precarização das relações de
trabalho aos servidores públicos, indo desde instabilidade à perda de direitos trabalhistas e
previdenciários, por meio da Emenda Constitucional n°19/1988 (BORBA, 2018), tornando-se
necessária a discussão acerca do trabalho precário.
O trabalho precário corresponde a instabilidades, incertezas e riscos presentes nos
vínculos empregatícios, gerando consequências nos locais de trabalho e afetando
principalmente o trabalhador em aspectos individuais e sociais. Nas últimas décadas, o trabalho
precário desponta em decorrência da globalização, propagação do neoliberalismo, avanços
tecnológicos e declínio nas forças sindicais (KALLEBERG, 2009).
As discussões acerca do trabalho precário recebem atenção na administração pública,
perpassam por diferentes segmentos e chegam até o setor saúde. Nesse setor, temos o
posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) que destacam três conceitos de
trabalho precário, sendo: 1. Vínculos com deficit ou escasso de direitos trabalhistas e proteção
social; 2. Formação de vínculos instáveis que não asseguram os interesses do trabalhador e
diante de vínculos indiretos não ocorre processo seletivo com estabelecimento de uma relação
democrática para contratação; 3. Condições de trabalho que promovem a vulnerabilidade social
aos trabalhadores (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2006d).
Para as entidades sindicais do setor saúde, o trabalho precário vai além das perdas ou
não garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, também corresponde à inexistência de
ofertas de concursos públicos como forma de acesso ao cargo público (BRASIL, 2006a).
O trabalho precário traz inúmeras consequências negativas para os sujeitos, famílias e
sociedade, repercutindo sobre diversos eventos sociais, políticos ou econômicos, tais como
implicações psicológicas, físicas e morais; influência nos ideais de compra, consumo e
planejamento familiar; desinteresse na construção de laços sociais ou no engajamento em
comunidades; ainda, insegurança, instabilidade e desigualdade econômica (KALLEBERG,
2009).
Institucionalmente, o trabalho precário é produto da desumanização do trabalho,
oriundos da flexibilização da legislação, que impactará nas relações contratuais e nas formas de
execução do trabalho. Porém, quando se assegura a estabilidade de vínculo trabalhista ao
sujeito, o mesmo cumpre com o desempenho de suas funções e passa a desenvolver um papel
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de mediador entre Estado e sociedade (SILVA; SOUZA; TEIXEIRA, 2017). Nessa perspectiva,
outra implicação negativa desse regime é a descontinuidade da oferta de um serviço, pois pode
ocorrer uma rotatividade de recursos humanos para se operar determinada função ou coordenar
determinado serviço (ARAÚJO-DOS-SANTOS et al., 2018b).
Existe um expressivo número de trabalhadores dentro do SUS submetidos a condições
de trabalho precário (SILVA; SOUZA; TEIXEIRA, 2017; MACHADO; NETO, 2018). A
promoção de vínculos que assegurem estabilidade, direitos trabalhistas e previdenciários
contribui para satisfação do trabalhador no desempenho de suas funções e paralelamente
melhoras nas organizações/instituições no que se refere à regularidade, oferta e qualidade dos
serviços. Logo, os esforços para redução do trabalho precário devem ser constantes e intensos
(BRASIL, 2006b; BRASIL, 2006d).
Diante dessa necessidade, o SUS passa a propor políticas de gestão do trabalho em
saúde. Dentre as políticas propostas, temos a criação do Departamento de Gestão e da
Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS), vinculada à Secretaria de Gestão do Trabalho
e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS) cujo objetivo é ser apoio técnico
no acompanhamento e elaboração de políticas de gestão, planejamento e regulação do trabalho
em saúde, como também atuar com o governo e trabalhadores na regulação e regulamentação
do trabalho em esferas que envolvam o SUS (BRASIL, 2005).
As ações do DEGRTS são respaldadas em protocolos emitidos pela Mesa Nacional de
Negociação Permanente do SUS (MNNPSUS), criada em 1993 pelo Conselho Nacional de
Saúde (CNS). Dentre os protocolos emitidos, destacam-se os de nº 006/2006, 007/2007,
008/2011 e 009/2015. O Protocolo n° 006/2006 aprova as Diretrizes Nacionais para a
instituição de planos de carreira, cargos e salários no âmbito do Sistema Único de Saúde (PCCSSUS); o protocolo n° 007/2007 faz valer a Política de Desprecarização do Trabalho no SUS; o
protocolo n° 008/2011 estabelece a Política Nacional de Saúde do Trabalhador do SUS; e o
protocolo nº 009/2015 institui as diretrizes da Agenda Nacional do Trabalho Decente para
Trabalhadores e Trabalhadoras do Sistema Único de Saúde (ANTD-SUS) (BRASIL, 2006a;
BRASIL, 2007; BRASIL, 2011; BRASIL, 2015).
Outro marco político dentro do SUS foi a criação do Comitê Nacional Interinstitucional
de Desprecarização do Trabalho no SUS, em 2003, que tem como objetivo a elaboração de
políticas e de formulação de diretrizes para desprecarização do trabalho no sistema. Através
desse comitê é proposto o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS e
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constituição da Rede de Apoio a Desprecarização do Trabalho no SUS em 2006 (BRASIL,
2006b; BRASIL, 2006c).
Nesse caminho de luta pela valorização do trabalhador do SUS são propostas outras
duas políticas importantes, sendo elas: a Política Nacional de Humanização (PNH), de 2003, e
a Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde, de 2011.
A PNH assegura a execução dos princípios do SUS, melhorias nos modos de gerir,
cuidar e nas relações entre os atores do SUS (usuários, trabalhadores e gestores) por meio do
estímulo à comunicação e interação entre estes. A melhoria da comunicação entre esses sujeitos
pode implicar em gestão mais participativa e democrática para a tomada de decisões ou
fiscalização. Aos trabalhadores poderá resultar em mudanças nos ambientes e nas condições de
trabalho e aos usuários contribuirá no desenvolvimento da autonomia, corresponsabilização no
cuidado à sua saúde, bem como a agilidade e eficiência na resolução de seus problemas
(BRASIL, 2004).
A Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde
visa melhorar as condições de saúde do trabalhador através da implementação de programas de
proteção à saúde, o enfrentamento racional dos fatores de risco, facilitar o acesso às ações e
serviços de atenção integral à saúde, bem como contribuir na transformação nas condições de
trabalho e impactar diretamente no estado de saúde dos trabalhadores e nos modos que estes
produzirão saúde ao seu público (BRASIL, 2011).
Tais políticas podem contribuir para desprecarização, pois se tratam de políticas
transversais que estimulam o diálogo como ferramenta fundamental para a construção de novos
modos de relações, o fortalecimento da empatia e o encorajamento por melhorias nas condições
de ser, ter e fazer saúde dentro do SUS. Para além da desprecarização do trabalho, existe
também uma necessidade de desprecarizar as relações (SILVA; SOUZA; TEIXEIRA, 2017).
No SUS, novos postos de trabalho são gerados advindos do crescimento do sistema,
porém alguns entraves impactam diretamente na gestão do trabalho, tais como desproporção
entre oferta e demanda, deficit de profissionais no interior no país, o trabalho precário e a
terceirização de serviços e especialidades. As discussões sobre o trabalho precário são
emergentes e devem ser permanentes, uma vez que a regulação do trabalho em saúde ainda é
um problema na atualidade e precisa de solução (MACHADO; NETO, 2018). Dentre os
trabalhadores que compõem esse segmento e constituem-se como força de trabalho essencial
estão os trabalhadores de enfermagem.
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A enfermagem corresponde ao maior quantitativo de trabalhadores no setor de saúde
(ARAÚJO-DOS-SANTOS et al., 2018b). Nos últimos anos, o trabalho da enfermagem no
ambiente hospitalar sofreu mudanças advindas do modelo neoliberal por meio de um contexto
macroeconômico e político fortemente influenciado por um modelo produtivo dominante da
sociedade em que se insere. Tais influências podem ser constatadas na carência de profissionais
com vínculos permanentes e formação de vínculos precários, inadequações na manutenção das
estruturas físicas e equipamentos, ainda, a insuficiência de materiais. Esses elementos
acarretam desgaste ao trabalhador e prejuízos na assistência (SOUZA et al., 2017).
O trabalho de enfermagem no hospital promove assistência à saúde do usuário e a
articulação do trabalho entre diferentes profissionais, contribuindo para a garantia e
continuidade dessa assistência. Porém, trabalhadores de enfermagem que se encontram em
condições de trabalho precário estão expostos a maior sofrimento, visto que, por vezes, não
conseguem prestar seus cuidados como desejado ou julgam ser melhor ao usuário (ARAÚJODOS-SANTOS et al., 2018b). A assistência de enfermagem é um dos cinco processos de
trabalho que representam a prática social da enfermagem.
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4 METODOLOGIA DO ESTUDO

4.1 DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de um de estudo epidemiológico, analítico, com delineamento transversal.
A epidemiologia busca evidenciar a frequência de diferentes agravos à saúde, bem como
a identificação de fatores associados a um problema. Estudos dessa natureza contribuem para
escolhas clínicas, avaliação da efetividade de tratamentos, construção de programas ou políticas
que melhorem os níveis de saúde da população (LOPES, 2013). Podem ser classificados em
observacionais e não observacionais (MEDRONHO, 2003).
Quanto ao delineamento, os estudos transversais são caracterizados por delimitar
parâmetros entre uma população-alvo, estabelecer hipóteses referentes a relações entre
variáveis dependentes e independentes. Possuem características marcantes, tais como ser capaz
de mensurar em um único momento (recorte do tempo), descrever as variáveis e seus padrões
de distribuição e possibilitar identificar a prevalência de um fenômeno (LOPES, 2013).

4.2 LOCAL DO ESTUDO

O estudo foi desenvolvido em um hospital público, mantido pelo Sistema Único de
Saúde do município de Cuiabá - MT. A cidade de Cuiabá possui o número estimado de 612.547
habitantes, com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 0.785 e Produto
Interno Bruto (PIB) per capita R$ 39.485,65. Para atender às necessidades de serviços de saúde
da sua população, a capital possui 312 estabelecimentos de saúde privados e 145 na rede SUS,
distribuídos quanto à prestação de serviço em 122 ambulatoriais, 5 diálises, 14 de emergência,
15 de internação e 8 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) (IBGE, 2020).
O hospital escolhido mantém a oferta de atendimentos de urgência e emergência,
ambulatorial, internação, regulação e vigilância em saúde. Os leitos existentes para internação
são distribuídos nas especialidades de clínica com 118 gerais e 10 para neurologia;
especialidade cirúrgica com 4 para bucomaxilofacial, 41 para cirurgia geral, 12 para
neurocirurgia, 3 para oftalmologia, 40 para ortopediatraumatologia e 8 para plástica; pediatria
com 15 para clínica e 10 cirúrgicos; outras especialidades, sendo 7 para crônicos e 3 para
pneumologia sanitária; complementar contemplando isolamentos (4), UTI adulto tipo II (40),
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UTI neonatal tipo II (3), UTI pediátrica tipo II (15), apenas 5 estão disponíveis para o SUS
(CNES, 2020).
A escolha pelo hospital se deu por ser esse estabelecimento de saúde o maior campo
empregador para a enfermagem no município. A instituição conta com o total de 1.079
profissionais cadastrados no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) do
Ministério da Saúde (CNES, 2020).

4.3 POPULAÇÃO

A população de interesse para o estudo foi constituída pelos profissionais de
enfermagem vinculados ao hospital, lotados e em exercício na Coordenação do Serviço de
Enfermagem. Segundo a coordenação do serviço de enfermagem, no mês de junho de 2019, o
conjunto dos trabalhadores de enfermagem totalizava 588 indivíduos, sendo 119 enfermeiros,
352 técnicos de enfermagem e 117 auxiliares de enfermagem.

4.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Foram considerados para o estudo os indivíduos com vínculo com a Prefeitura
Municipal de Cuiabá, lotados e em exercício no serviço de enfermagem do hospital, em funções
específicas do trabalho de enfermagem (assistenciais ou gerenciais), sendo excluídos aqueles
trabalhadores de enfermagem que se encontravam em férias, licença ou afastamentos durante o
período de coleta de dados e que possuíam tempo de ingresso na instituição inferior a dois
meses.
Atenderam aos critérios de inclusão e aceitaram participar da pesquisa 103 enfermeiros
e 383 profissionais de nível médio (304 técnicos e 79 auxiliares de enfermagem), totalizando
486 participantes. Conforme os critérios de exclusão supracitados, totalizaram 102 perdas,
destas 51 se deram por recusas, 4 por tempo de trabalho na instituição inferior a dois meses, 7
se encontravam de férias, 16 trabalhadores em licença-prêmio, 14 em licença médica ou
maternidade e 10 desistências durante alguma etapa da coleta de dados.
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4.5 COLETA DE DADOS

A coleta de dados aconteceu nos meses de julho e agosto de 2019 e foi utilizada a técnica
de entrevista. Para início das abordagens, providenciou-se, na coordenação de enfermagem e
setor de educação permanente, uma cópia da escala dos trabalhadores para melhor
sistematização da coleta e controle dos sujeitos abordados. Observou-se a rotina de trabalho na
instituição, bem como as características de trabalho das equipes por clínica e por turnos. Logo,
as abordagens nas clínicas ocorreram conforme disponibilidade declarada pelos trabalhadores,
isto é, o trabalhador era informado sobre o estudo e, após seu consentimento, declarava qual o
horário mais apropriado durante o plantão para a realização das entrevistas.
Para a construção do perfil sociodemográfico e profissional dos participantes, realizouse uma entrevista individual com aplicação de um instrumento estruturado (APÊNDICE A).
Para avaliação da QVT, utilizou-se um instrumento autoaplicável, denominado Qualidade Total
de Vida no Trabalho (TQWL-42) (ANEXO A). O TQWL-42 era entregue após a entrevista e
recolhido no final do plantão, respeitando, dessa forma, a rotina de trabalho de cada unidade e
objetivando não gerar prejuízos ao processo de trabalho das equipes. Ainda, dúvidas sobre o
preenchimento foram sempre sanadas e em caso de rasuras ou não preenchimento o participante
era abordado para esclarecimentos, evitando, assim, perdas.
Cada instrumento foi identificado com nº de registro que correspondeu às iniciais do
nome do indivíduo, acrescido dos 5 primeiros dígitos do CPF do mesmo (ex.: Karlla Raryagnne
Teixeira- KRT03576).

4.5.1 Instrumentos utilizados na coleta de dados

O questionário do perfil sociodemográfico e profissional (aplicado por meio de
entrevista) possibilitou a identificação, a classificação econômica por meio do Critério de
Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP,
2018) e a história profissional (APÊNDICE A).
O referido instrumento contemplou as variáveis independentes do estudo, sendo elas:


Identificação: idade; local de nascimento; sexo; estado civil; filhos e número de
filhos; chefia da família; critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP
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por itens de consumo em sua casa, grau de instrução do chefe de família e acesso
a serviços públicos; acesso a plano de saúde.


História profissional: maior escolaridade; maior formação na área; tempo de
formação na área; natureza do vínculo na instituição; ano de ingresso na
instituição; unidade de lotação no serviço de enfermagem; jornada semanal de
trabalho em horas; turno de trabalho mais praticado; outro vínculo de trabalho
na área, natureza da instituição e jornada semanal.

Quanto à Classificação Econômica Brasil da ABEP, esta se deu pela somatória dos itens
de consumo doméstico, grau de instrução do chefe de família e acesso a serviços públicos
informados pelo participante, permitindo identificar estratos socioeconômicos a partir da renda
média domiciliar em: A (R$ 23.345,11); B1 (R$ 10.386,52); B2 (R$ 5.363,19); C1 (R$
2.965,69); C2 (R$ 1.691,44); D-E (R$ 708,19) (ABEP, 2018).
O segundo instrumento utilizado foi o Total Quality of Work Life- Qualidade Total de
Vida no Trabalho (TQWL-42) (ANEXO A) cujo autor (PEDROSO, et al., 2019) concedeu
autorização de uso via e-mail (APÊNDICE B). Esse instrumento foi escolhido por permitir
avaliar a QVT por meio de um questionário simples e claro, desenvolvido e validado com base
na cultura contemporânea brasileira, alicerçado nos modelos teóricos clássicos de QVT e
pautado na metodologia do grupo WHOQOL para seleção dos indicadores (PEDROSO, et al.,
2019).
Trata-se de um instrumento autoaplicável, validado, composto por 47 questões, sendo
as 5 primeiras destinadas a conhecer a amostra e as outras 42 correspondem a 5 esferas:
Biológica/Fisiológica,

Psicológica/Comportamental,

Sociológica/Relacional,

Econômica/Política e Ambiental/Organizacional. Essas esferas são formadas por aspectos, isto
é, a cada 2 questões, forma-se 1 aspecto, a cada 4 aspectos é constituída uma esfera, logo os 21
aspectos formam as 5 esferas, com exceção da primeira e última pergunta que correspondem à
autoavaliação da QVT, mas que não é inserida em nenhuma esfera (PEDROSO et al., 2014;
PEDROSO, et al., 2019).
As esferas são identificadas por meio das letras A, B, C, D e E, os aspectos por meio
dos números 1, 2, 3 e 4, e as questões recebem os números 1 ou 2 que denominam o tipo da
questão (1- Corresponde ao nível que a variável é presente na vida do participante; 2- Avalia a
satisfação do participante com relação à variável). Assim sendo, cada questão recebe a
identificação que corresponde à esfera, aspecto e tipo de questão que representa,
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respectivamente (Quadro 1) (PEDROSO, 2010), exprimindo, desse modo, a variável
dependente deste estudo.

Quadro 1. Esferas, aspectos e questões do TQWL-42
Esferas
A. Biológica
Fisiológica

e

Aspectos avaliados

Questões verificadas em cada aspecto

1. Disposição física e mental

A1.1- Com que frequência você se sente cansado durante
o trabalho?
A1.2- O quanto você está satisfeito(a) com a disposição
que você possui para trabalhar?
A2.1- Você se sente capaz de realizar as suas tarefas no
trabalho?
A2.2- O quanto você está satisfeito(a) com a sua
capacidade de trabalho?
A3.1- A empresa em que você trabalha disponibiliza
atendimento médico, odontológico e social aos seus
colaboradores?
A3.2- Quão satisfeito(a) você está com os serviços de
saúde e de assistência social disponibilizados pela
empresa em que você trabalha?
A4.1- Com que frequência você se sente sonolento(a)
durante o trabalho?
A4.2- Quão satisfeito(a) você está com o tempo que você
possui para dormir?
B1.1- Com que frequência você se sente incapaz de
realizar o seu trabalho?
B1.2- O quanto você está satisfeito(a) consigo mesmo
(a)?
B2.1- O quão importante você considera o trabalho que
você realiza?
B2.2- O quanto você está satisfeito(a) com a contribuição
que o seu trabalho representa para a empresa como um
todo e para a sociedade?
B3.1- Em que medida você consegue compreender o
quão correto ou errado você realiza o seu trabalho?
B3.2- Quão satisfeito(a) você está com as informações
que te fornecem sobre o seu desempenho no trabalho?
B4.1- A empresa em que você trabalha te incentiva e/ou
libera para fazer cursos e outras atividades relacionadas
com o seu trabalho?
B4.2- O quanto você está satisfeito(a) com o apoio que a
empresa em que você trabalha concede para o seu
desenvolvimento pessoal e profissional?
C1.1- Na empresa em que você trabalha, você pode
expressar a sua opinião sem que isso te prejudique?
C1.2- O quanto você está satisfeito(a) com relação à
possibilidade de expressar suas opiniões livremente na
empresa em que você trabalha?
C2.1- Com que frequência você tem desentendimentos
com os seus superiores ou colegas de trabalho?
C2.2- Quão satisfeito(a) você está com a sua equipe de
trabalho?

2.Capacidade de trabalho

3.Serviços de saúde
assistência social

e

4.Tempo de repouso

B. Psicológica e
Comportamental

1.Autoestima

2.Significância da tarefa

3.Feedback

4.Desenvolvimento pessoal
e profissional

C. Sociológica e
Relacional

1.Liberdade de expressão

2.Relações interpessoais
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3.Autonomia

4.Tempo de lazer

D. Econômica e
Política

1.Recursos financeiros

2.Benefícios extras

3.Jornada de trabalho

4.Segurança de emprego

E. Ambiental e
Organizacional

1.Condições de trabalho

2.Oportunidade
crescimento

de

3.Variedade da tarefa

4.Identidade da tarefa

Autoavaliação da Qualidade de Vida no Trabalho

C3.1- Em que medida você pode tomar decisões no seu
trabalho, sem a necessidade de consultar o seu
supervisor?
C3.2- O quanto você está satisfeito(a) com o nível de
autonomia que te é concedido no seu trabalho?
C4.1- Com que frequência você pratica atividades de
lazer?
C4.2- O quanto você está satisfeito (a) com o tempo que
você possui para praticar atividades de lazer?
D1.1- O seu salário é suficiente para você satisfazer as
suas necessidades?
D1.2 - O quanto você está satisfeito(a) com o seu salário?
D2.1- Em que medida a empresa em que você trabalha
apresenta vantagens e benefícios?
D2.2- O quanto você está satisfeito(a) com as vantagens
e benefícios oferecidos pela empresa em que você
trabalha?
D3.1- Você julga o seu trabalho cansativo e exaustivo?
D3.2- O quanto você está satisfeito(a) com a sua jornada
de trabalho semanal?
D4.1- Com que frequência ocorrem demissões na
empresa em que você trabalha?
D4.2- O quanto você está satisfeito(a) com relação à
segurança de permanecer empregado na empresa em que
você trabalha?
E1.1- As condições de trabalho (temperatura,
luminosidade, barulho etc.) do seu cargo são adequadas?
E1.2- Quão satisfeito(a) você está com as suas condições
de trabalho?
E2.1- A empresa em que você trabalha oferece plano de
carreira e/ou possibilidades de você ser promovido de
cargo?
E2.2- O quanto você está satisfeito(a) com o plano de
carreira e/ou a possibilidade de promoção de cargo
presentes na empresa em que você trabalha?
E3.1- Com que frequência você julga o seu trabalho
monótono?
E3.2- O quanto você está satisfeito(a) com a variedade
de atividades que você realiza no seu cargo?
E4.1- Com que frequência você realiza no seu trabalho
atividades completas, ou seja, do início ao fim?
E4.2- O quanto você está satisfeito(a) com o trabalho
que você realiza?
F1.1 - Como você avalia a sua Qualidade de Vida no
Trabalho?
F1.2 - O quanto você está satisfeito(a) com a sua
Qualidade de Vida no Trabalho?

Fonte: PEDROSO, 2010.

A escala de avaliação do instrumento é do tipo Likert, variando entre 1 a 5 (1. Muito
ruim/ nunca/ muito insatisfeito/ nada; 2. Ruim/raramente/insatisfeito/muito pouco; 3. Nem
ruim, nem boa/ às vezes/ nem satisfeito, nem insatisfeito/ médio; 4. Boa/ repetidamente/
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satisfeito /muito; 5. Muito boa/ sempre/ muito satisfeito/ completamente) (PEDROSO, et al.,
2019).
A pontuação dos aspectos é calculada a partir da média aritmética das respostas das duas
questões pertencentes ao aspecto. O escore das esferas é calculado a partir da média aritmética
dos escores dos aspectos pertencentes a cada esfera. Já o escore geral é obtido por meio do
cálculo da média aritmética das pontuações dos 21 aspectos. Quando duas ou mais esferas não
forem calculadas, é solicitada a exclusão do respondente da amostra (PEDROSO, et al., 2019).

4.6 ORGANIZAÇÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados foram codificados e digitados duplamente no Programa Excel. Para
digitação do TQWL-42, utilizou-se a ferramenta disponibilizada pelo autor por meio da URL:
http://www.brunopedroso.com.br/tqwl42(en).html. Essa ferramenta gera as pontuações
individuais de cada entrevistado, bem como resultados de estatísticas descritivas.
Para realização das análises, os dados referentes ao perfil sociodemográfico e
profissional e as pontuações individuais das esferas foram exportados para o Programa Stataversão 14.
Na construção do perfil sociodemográfico e profissional, realizou-se teste Qui-quadrado
para comparação das frequências absoluta (n) e relativa (%) por categoria profissional.
Para a análise da Classificação de QVT, inicialmente, o escore Geral das esferas foi
analisado e convertido conforme a escala de QVT, proposta por Timossi, et al. (2009) e
recomendada por Pedroso, et al. (2019). Nessa escala, a classificação varia de 0 a 100, em que
0 a 25 corresponde à insatisfação total, 25 a 50 insatisfação, 50 a 75 satisfação e 75 a 100
satisfação total, logo 50 é o ponto central. Ainda, os valores não inclusos entre 25 a 75 são em
teoria inexistentes (PEDROSO, et al. 2019). Posteriormente, os resultados da Classificação de
QVT foram submetidos ao teste qui-quadrado para associação das frequências com as variáveis
independentes do estudo.
A fim de responder ao terceiro objetivo específico, a análise das médias das esferas
segundo a natureza do vínculo se deu por meio do teste t de Student, sendo as variáveis
apresentadas por médias e desvio padrão
Em toda a análise, considerou-se o nível de significância estatística de p < 0,05.
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo seres
humanos - CEP saúde da UFMT, aprovado sob o parecer 3.421.664 (ANEXO B) e recebeu o
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n°14885519000008124.
Realizou-se conforme os preceitos éticos vigentes visando cumprir todos os requisitos
necessários à realização de pesquisas com seres humanos, definidos pelo Conselho Nacional de
Saúde, previstos na Resolução de nº 466, de 12 de dezembro de 2012, e Resolução 510, de 07
de abril de 2016 (BRASIL, 2012; BRASIL, 2016). Para as entrevistas, os indivíduos foram
abordados individualmente, sendo apresentados os objetivos e aspectos éticos do estudo. Os
procedimentos continuavam com os indivíduos que aceitaram participar de forma voluntária e
concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE
C).
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5 RESULTADOS

5.1

CARACTERIZAÇÃO

SOCIODEMOGRÁFICA

E

PROFISSIONAL

DOS

TRABALHADORES DE ENFERMAGEM

Dos 486 profissionais entrevistados, observa-se que a maior proporção, tanto de
enfermeiros (82,5%) quanto dos profissionais de nível médio (86,4%), é do sexo feminino,
proveniente da região Centro-Oeste (enfermeiros (82,5%) e nível médio (86,4%)), cujo estado
civil é casado ou em união estável (enfermeiros (45,6%) e nível médio (44,3%)), sendo os
mesmos chefes de suas famílias (enfermeiros (64,0%) e nível médio (67,8%)) (Tabela 1).
Por outro lado, enfermeiros apresentaram-se como uma população mais jovem (25-39
anos; 57,2%), com poucos filhos (até 2 filhos), maior classificação econômica entre a categoria
B1 e B2 (23,3% e 41,75%) e 60,1% possuem plano de saúde. Enquanto que os profissionais de
nível médio apresentaram maior idade (40-49 anos), com mais filhos (entre 2 e 3 filhos), maior
classificação econômica entre a categoria B2 e C1 (37,8% e 33,6%) e apenas 42,5% possuem
plano de saúde (Tabela 1).
Na comparação das frequências, por meio do teste qui-quadrado, observou-se
significância estatística (p<0,05) entre as varáveis do perfil socioeconômico por categoria
profissional: idade (p<0,001), estado civil (p=0,027), números de filhos (p<0,001),
classificação econômica (p<0,001) e plano de saúde (p<0,001) (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição da frequência e p-valor do teste qui-quadrado em relação às
características sociodemográficas dos trabalhadores de enfermagem de nível superior e médio
de unidade hospitalar. Cuiabá, Mato Grosso (2019)
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)
25 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 71
Local de nascimento
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste

Enfermeiros
N
%

Nível médio
N
%

Total
n

%

18
85

17,4
82,5

52
331

13,5
86,4

70
416

14,4
85,6

0,317

59
30
14
0

57,2
29,1
13,5
0,0

88
138
116
41

22,9
66,0
30,2
10,7

147
168
130
41

30,2
34,5
26,7
8,4

<0,001

4
3
85
6

3,8
2,9
82,5
5,8

5
16
315
24

1,3
4,1
82,2
6,2

9
19
400
30

1,8
3,9
82,3
6,1

0,484

p-valor
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Sul
Estado civil
Solteiro
Casado ou união estável
Viúvo ou separado
Possui filhos
Sim
Não
Número de filhos
Sem filhos
1
2
3
4 ou mais
Chefe da família
Esposo ou companheiro
Pai ou mãe
Você
Filhos
Outros
Classificação econômica
(ABEP 2018)*
A
B1
B2
C1
C2
D-E
Possui plano de saúde
Sim
Não

5

4,8

23

6,0

28

5,7

45
47
11

43,6
45,6
10,6

130
170
83

33,9
44,3
21,6

175
217
94

36,0
44,6
19,3

0,027

72
31

69,9
30,1

332
51

86,6
13,3

404
82

83,1
16,8

<0,001

31
30
30
12
0

30,1
29,1
29,1
11,6
0,0

51
70
149
85
28

13,8
18,2
38,9
22,1
7,3

82
100
179
97
28

16,8
20,5
36,8
19,9
5,7

<0,001

29
7
66
0
1

28,1
6,8
64,0
0,0
0,9

101
20
260
1
1

26,3
5,2
67,8
0,2
0,2

130
27
326
1
2

16,7
5,5
67,0
0,2
0,4

0,755

10
24
43
23
3
0

9,17
23,30
41,75
22,33
2,91
0,0

17
30
145
129
56
6

4,44
7,83
37,86
33,68
14,62
1,57

27
54
188
152
59
6

5,56
11,11
38,68
31,28
12,14
1,23

<0,001

62
41

60,1
39,8

163
220

42,5
57,4

225
261

46,3
53,7

<0,001

Nota: *Classificação econômica: A (R$ 23.345,11); B1 (R$ 10.386,52); B2 (R$ 5.363,19); C1 (R$ 2.965,69);
C2 (R$ 1.691,44); D-E (R$ 708,19).

Das características que correspondem ao perfil profissional dos 483 participantes, os
enfermeiros possuem graduação em enfermagem, como maior formação a pós-graduação
(83,5%), com 1 a 9 anos de formação na área de enfermagem (50,4%), com vínculo
empregatício na forma de prestação de serviço (53,4%) e ingresso na instituição há menos de 5
anos (48,5%). A maioria desses profissionais, 27,1%, está lotada nas clínicas com serviços de
emergência, possui como função a assistência (91,2%), exerce jornada semanal de trabalho de
40 horas (87,3%) e realiza o plantão noturno de 12x60 (37,8%). Ainda, 50,4% responderam
possuir outros vínculos empregatícios, majoritariamente 94,2% com mais um vínculo em
instituição pública (53,8%) cuja jornada semanal de trabalho equivale a 40 horas. Já os que
responderam possuir terceiro vínculo empregatício somam 5,77 %, desenvolvem suas práticas
em instituição privada (66,6%) e, equitativamente, realizam jornada de trabalho inferior a 20
horas, 20 horas ou 30 horas semanais (33,3%) (Tabela 2).
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Entre os trabalhadores de nível médio, observou-se a busca pela continuidade da
formação para o trabalho, porém apenas 23,7% destes continuaram seus estudos na área de
enfermagem, enquanto 33,9% declararam maior escolaridade em nível de pós-graduação.
Quanto ao tempo de formação na área de enfermagem, 55,0% declararam o período entre 10 e
19 anos. Com relação à natureza do vínculo empregatício, 62,9% declaram ser estatutários, com
5 a 9 anos de tempo de ingresso no serviço e, em sua maioria, são lotados nos serviços de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto. Nesse grupo de participantes, 100% atuam apenas
na assistência, contudo a maioria realiza jornada de trabalho de 40 horas semanais (66,8%) e
exerce plantões noturnos no regime de 12x60 (43,3%). A maior parte dos profissionais não
possui outros vínculos empregatícios (63,1%) e dos que possuem se sobressai o estabelecimento
de apenas um vínculo extra (98%), por sua vez esse segundo vínculo se dá em instituições
privadas (52,4%), com jornada semanal de trabalho de 40 horas (74,4%). Já os que possuem
terceiro vínculo, estes desenvolvem práticas em instituições privadas (100%) com jornada de
trabalho de 36 ou 40 horas igualitariamente (Tabela 2).
Entre as variáveis do perfil profissional testadas por meio do qui-quadrado, verificou-se
diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos nas seguintes variáveis: maior
formação (p<0,001), tempo de formação na área (p<0,001), natureza do vínculo (p=0,003),
tempo de ingresso na instituição (p<0,001), unidade de lotação (p<0,001), natureza da função
(p<0,001), jornada semanal (p<0,001), turno de trabalho (p<0,001), outros vínculos
empregatícios (p=0,012) (Tabela 2).

Tabela 2 - Distribuição da frequência e p-valor do teste qui-quadrado em relação às
características profissionais dos trabalhadores de enfermagem de nível superior e médio de
unidade hospitalar. Cuiabá, Mato Grosso (2019)
Variável
Maior Formação
Ensino médio
Ensino superior incompleto
Ensino superior completo
Pós-graduação
Maior formação em
enfermagem
Graduação em enfermagem
Técnico em enfermagem
Auxiliar em enfermagem
Tempo de formação na área
(anos)
1a9

Enfermeiros
N
%

Nível médio
N
%

Total
n

%

p-valor

0
0
17
86

0,0
0,0
16,5
83,5

125
47
81
130

32,6
12,2
21,1
33,9

125
47
98
216

25,7
9,6
20,1
44,4

<0,001

103
0
0

100
0,0
0,0

91
286
6

23,7
74,6
1,6

194
286
6

39,9
58,8
1, 23

<0,001

52

50,4

41

10,7

93

19,1

<0,001
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10 a 19
20 a 29
30 ou mais
Natureza do vínculo
Estatutário
Prestador de serviço
Tempo de ingresso na
instituição (anos)
<5
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
>30
Unidade de lotação
Emergência
Infectologia (isolamento)
Banco de sangue e Central de
materiais e esterilização
Centro de tratamento de
queimados
Clínica médica
Unidade de terapia intensiva
adulto
Centro cirúrgico
Pediatria
Unidade de terapia intensiva
pediátrica
Clínica cirúrgica e clínica
ortopédica
Gerência e coordenação de
enfermagem
Natureza da função
Assistência
Gerência ou coordenação
Jornada semanal de trabalho
na instituição (horas)
30
40
Turno de trabalho
Manhã e plantões
Tarde e plantões
Dia 12/60
Dia 12/36
Noite 12/60
Noite 12/36
Integral/8 horas
Possui outros vínculos
empregatícios
Sim
Não
Quantidade de outros vínculosa
1
2
Natureza da instituição do 2°
vínculo- a

40
9
2

38,8
8,7
1,9

211
97
34

55,0
25,3
8,8

251
106
36

51,6
21,8
7,4

48
55

46,6
53,4

241
142

62,9
37,0

289
119

59,4
40,5

0,003

50
32
9
2
9
0
1

48,5
31,0
8,7
1,9
8,7
0,0
0,9

90
102
62
24
45
29
31

23,5
26,6
16,1
6,2
11,7
7,5
8,0

140
134
71
26
54
29
32

28,8
27,5
14,6
5,3
11,1
5,9
6,5

<0,001

28
6
6

27,1
5,8
5,8

70
13
35

18,2
3,3
9,1

98
19
41

20,1
3,9
8,4

<0,001

-

-

12

3,1

12

2,4

13
16

12,6
15,5

51
86

13,3
22,4

60
102

13,1
20,9

5
6
5

4,8
5,8
4,8

27
22
24

7,0
5,7
6,2

32
28
29

6,5
5,7
5,9

9

8,7
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11,2

52

10,7

9

8,7

--

--

9

1,8

94
9

91,3
8,7

383
--

100
--

477
9

98,2
1,8

<0,001

13
90

12,6
87,3

127
256

33,1
66,8

140
346

28,8
71,1

<0,001

13
18
9
13
39
5
6

12,6
17,4
8,7
12,6
37,8
4,8
5,8

48
46
58
52
166
12
0

12,5
12,0
15,4
13,5
43,3
3,1
0,0

61
64
68
65
205
17
6

12,5
13,1
13,9
13,3
42,1
3,5
1,2

<0,001

52
51

50,5
49,5

141
242

36,8
63,2

193
293

39,7
60,3

0,012

49
3

94,2
5,7

139
2

98,6
1,4

188
5

97,4
2,6

0,091
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Pública
28
53,9
67
47,5
95
49,2
0,435
Privada
24
46,1
74
52,5
98
50,8
Jornada de trabalho no 2°
vínculo (horas)- a
<20
1
1,9
4
2,8
5
2,6
0,352
20
3
5,7
1
0,7
4
2,0
30
8
15,4
19
13,5
27
13,9
36
3
5,7
11
7,8
14
7,2
40
37
71,1
105
74,4
142
73,5
44
0
0,0
1
0,71
1
0,5
0,361
Natureza da instituição do 3°
vínculo- b
Pública
1
33,3
0
0,0
1
20,0
Privada
2
66,6
2
100
4
80,0
Jornada de trabalho no 3°
vínculo (horas) - b
<20
1
33,3
0
0,0
1
20,0
0,287
20
1
33,3
0
0,0
1
20,0
30
1
33,3
0
0,0
1
20,0
36
0
0,0
1
50,0
1
20,0
40
0
0,0
1
50,0
1
20,0
Notas: - Não foram encontrados profissionais que desejassem participar do estudo no referido setor.
-- Profissionais de nível médio são excluídos dessas funções, bem como da avaliação sobre tal.
a: inclui somente os que responderam sim para segundo ou terceiro vínculo empregatício, subsequentemente
as informações sobre o segundo vínculo.
b: corresponde aos que responderam possuir terceiro vínculo empregatício, subsequentemente as informações
sobre o terceiro vínculo.

5. 2 CLASSIFICAÇÃO GERAL DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Na classificação geral da QVT, optou-se por apresentar os resultados referentes à
insatisfação segundo características sociodemográficas (Tabela 3) e características
profissionais (Tabela 4).
Entre os enfermeiros, 33% se encontram insatisfeitos e a maior insatisfação com a QVT
se deu entre os homens (33,3%), na faixa etária de 25 a 39 anos (40,6%), nascidos nas regiões
Norte e Sudeste (50%, respectivamente), com estado civil solteiro (35,5%) e sem filhos
(42,0%), sendo os mesmos os chefes de suas famílias (39,3%), pertencentes à classificação
econômica B2 (39,5%) e com acesso a plano de saúde (42,0%) (Tabela 3).
Já entre os trabalhadores de nível médio, a insatisfação se dá para 29,2% dos
participantes. A maior prevalência de insatisfação está no sexo feminino (30,0%), entre os mais
jovens que ocupam a faixa etária de 25-39 anos (36,3%), com local de nascimento na região
Nordeste (31,2%), que possuem estado civil casado ou em união estável (33,0%), não possuem
filhos (31,1%), cujos pais são os chefes das famílias (35%), ocupam a classificação econômica
D-E (50,0%) e possuem acesso a plano de saúde (30,0%) (Tabela 3).
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Na análise bivariada, por meio do teste qui-quadrado, na associação entre a variável
dependente - classificação da Qualidade de Vida no Trabalho - com relação às variáveis
independentes do perfil sociodemográfico, observou-se significância estatística na variável
idade (p=0,015) para os dois grupos e para os enfermeiros que possuem plano de saúde
(p=0,018) (Tabela 3).

Tabela 3 - Distribuição de insatisfação e p-valor do teste qui-quadrado da classificação de
qualidade de vida no trabalho segundo as características sociodemográficas dos trabalhadores
de enfermagem de nível superior e médio de unidade hospitalar. Cuiabá, Mato Grosso (2019)
Variáveis
N
Categoria
profissional
Enfermeiros
Nível médio
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)
25 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 71
Local de nascimento
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Estado civil
Solteiro
Casado ou união
estável
Viúvo ou separado
Possui filhos
Sim
Não
Número de filhos
Sem filhos
1
2
3
4 ou mais
Chefe da família
Esposo ou
companheiro
Pai ou mãe
Você

Enfermeiros
% p-valor

n

Nível médio
%
p-valor

34
-

33,0
-

-

112

29,2

6
28

33,3
33,0

0,974

13
99

24
8
2
0

40,6
26,6
14,2
0,0

0,115

2
0
28
3
1

50,0
0,00
32,9
50,0
20,0

0,530

16
15

35,5
32,0

0,852

3

27,2

21
13

29,1
42,0

13
10
9
2
0

Total
%
p-valor

34
112

33,0
29,2

0,459

25,0 0,469
30,0

19
127

27,1
30,5

0,568

36,3 0,072
31,1
26,7
14,6

56
51
33
6

38,1
30,3
25,4
14,6

0,015

0
5
95
5
7

0,00 0,548
31,2
30,1
20,8
30,4

2
5
123
8
8

22,2
26,3
30,7
26,7
28,5

0,954

37
56

28,4 0,249
33,0

53
71

30,2
32,7

0,257

19

23,0

22

23,4

0,206

96
16

29,0 0,720
31,1

177
29

28,9
35,3

0,249

42,0
33,3
30,0
16,6
0,0

0,442

16
21
43
25
7

32,6 0,967
30,0
28,6
29,0
25,0

29
31
52
27
7

36,2
31,0
28,9
27,5
25,0

0,689

7

24,1

0,278

30

29,7 0,882

37

28,4

0,812

1
26

14,2
39,3

7
75

35,0
28,8

8
101

29,6
30,9

32
43
31
6

-

n
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Filhos
Outros
Classificação
econômica (ABEP
2018)*
A
B1
B2
C1
C2
D-E
Possui plano de
saúde
Sim
Não

0
0

0,0
0,0

0
0

2
5
17
9
1
0

20,0
20,8
39,5
39,1
33,3
0,0

0,464

7
9
38
40
15
3

26
8

42,0
19,5

0,018

49
63

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

41,1 0,634
30,0
26,2
31,0
26,7
50,0

9
14
55
49
16
3

33,3
25,9
29,2
32,2
27,1
50,0

0,798

30,0 0,762
28,6

75
71

33,3
27,2

0,142

Nota: A frequência foi calculada considerando-se o número total de entrevistados.
- Não se aplica. Ainda, não foi possível aplicar teste devido à inexistência de grupo de comparação.
*Classificação econômica: A (R$ 23.345,11); B1 (R$ 10.386,52); B2 (R$ 5.363,19); C1 (R$ 2.965,69); C2 (R$
1.691,44); D-E (R$ 708,19).

Quanto às características profissionais, a prevalência de insatisfação entre os
enfermeiros foi para os que possuem como maior formação a pós-graduação (33,7%), com
tempo de formação na área entre 10 e 19 anos (37,5%), com vínculo empregatício de natureza
estatutária (39,5%), que ingressaram na instituição há um tempo compatível a 15 a 19 anos
(100%), lotados na unidade do Centro Cirúrgico (80,0%) e exercem suas funções na assistência
(36,1%). Ainda, a insatisfação permanece nos que praticam jornada de trabalho semanal de 40
horas (34,4%), com predomínio entre os que atuam no plantão noturno de 12x36 (60,0%). Com
relação à presença de múltiplos vínculos, os que responderam não possuir outro vínculo são a
maioria (33,3%) dos insatisfeitos; por sua vez, dos que possuem o segundo vínculo, 33,3%
estão insatisfeitos e a maioria destes é a que trabalha em uma instituição privada (33,3%) com
jornada de trabalho de 40 horas (37,8%); dos que possuem terceiro vínculo, apenas um
indivíduo relata trabalhar em instituição pública com jornada de 30 horas e encontra-se
insatisfeito (Tabela 4).
Para os trabalhadores de nível médio, a prevalência de insatisfação com sua QVT se deu
entre os que possuem ensino superior incompleto (36,1%), com tempo de formação na área
recente, equivalente ao intervalo de 1 a 9 anos (36,5%), que possuem vínculo empregatício
como prestadores de serviços (29,5%), ingressaram na instituição entre 10 a 14 anos (35,4%),
atuam nas unidades de clínica médica (35,2%), realizam exclusivamente funções assistenciais
(29,2%) e que desenvolvem uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais (34,3%),
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preeminente entre os que trabalham pela manhã e cumprem alguns plantões (37,5%) (Tabela
4). Quanto aos múltiplos vínculos, estão mais insatisfeitos os que possuem outros vínculos
(35,4%), sobressaindo-se os que possuem dois outros vínculos (50%), em que o segundo
vínculo ocorre em uma instituição privada (36,4%) com jornada de trabalho inferior a 20 horas
(50%). Com relação aos que possuem terceiro vínculo, apenas um indivíduo relata trabalhar em
uma instituição privada com jornada de 40 horas e declara sua insatisfação (Tabela 4).
No teste de associação por qui-quadrado entre variável dependente e variáveis
independentes que compõem o perfil profissional, verificou-se diferença estatística
significativa entre os grupos nas seguintes variáveis: tempo de formação para nível médio
(p=0,026) e total (p=0,007); unidade de lotação para os enfermeiros (p=0,039); natureza da
função para os enfermeiros (p=0,027) e o total (p=0,047); jornada semanal entre o nível médio
(p=0,002) e total (p<0,001); outros vínculos empregatícios para o nível médio (p=0,041)
(Tabela 4).

Tabela 4 - Distribuição de insatisfação e p-valor do teste qui-quadrado da classificação de
qualidade de vida no trabalho segundo as características profissionais dos trabalhadores de
enfermagem de nível superior e médio de unidade hospitalar. Cuiabá, Mato Grosso (2019)
Variáveis
Maior Formação
Ensino médio
Ensino superior
incompleto
Ensino superior
completo
Pós-graduação
Tempo de formação na
área (anos)
1a9
10 a 19
20 a 29
30 ou mais
Natureza do vínculo
Estatutário
Prestador de serviço
Tempo de ingresso na
instituição (anos)
<5
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24

N

Enfermeiros
%
p-valor

0
0

0,0 0,765
0,0

Nível médio
N
% p-valor

N

Total
%
p-valor

41
17

32,8 0,353
36,1

41
17

32,8
35,4

0,566

5

31,2

20

24,6

25

25,7

29

33,7

34

26,1

63

29,1

18
15
1
0

34,6
37,5
11,1
0,0

0,339

15
71
21
5

36,5 0,026
33,6
21,6
14,7

33
86
22
5

35,4
34,2
20,7
13,9

0,007

19
15

39,5
27,2

0,185

70
42

29,0 0,912
29,5

89
57

30,8
28,9

0,660

15
12
4
2
1

30,0
37,5
44,4
100
11,1

0,184

30
33
22
7
9

33,3 0,251
32,3
35,4
29,1
20,0

45
45
26
9
10

32,1
33,5
36,6
34,6
18,5

0,102
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25 a 29
>30
Unidade de lotação
Emergência
Infectologia
(isolamento)
Banco de sangue e
Central de materiais e
esterilização
Centro de tratamento de
queimados
Clínica médica
Unidade de terapia
intensiva adulto
Centro cirúrgico
Pediatria
Unidade de terapia
intensiva pediátrica
Clínica cirúrgica e
clínica ortopédica
Gerência e coordenação
de enfermagem
Natureza da função
Assistência
Gerência ou
coordenação
Jornada semanal de
trabalho na instituição
(horas)
30
40
Turno de trabalho
Manhã e plantões
Tarde e plantões
Dia 12/60
Dia 12/36
Noite 12/60
Noite 12/36
Integral/8 horas
Possui outros vínculos
empregatícios
Sim
Não
Quantidade de outros
vínculos- a
1
2
Natureza da instituição
do 2° vínculo- a
Pública
Privada

0
0

0,0
0,0

6
5

20,0
16,1

6
5

20,7
15,6

5
4

18,0
66,6

19
4

27,1 0,790
30,7

24
8

24,4
45,1

3

50,0

9

25,7

12

29,2

-

-

2

16,6

2

16,6

5
6

38,4
37,5

18
30

35,2
34,8

23
36

35,9
35

4
3
1

80,0
50,0
20,0

5
5
7

18,5
22,7
29,1

9
8
8

28,1
28,5
27,5

3

33,3

13

30,2

16

30,7

0

0,0

--

--

0

0,0

34
0

36,1
0,0

0,027

112
--

29,2 ----

146
0

30,6
0,0

0,047

3
31

23,0
34,4

0,415

24
88

19,0 0,002
34,3

27
119

19,2
34,3

<0,001

1
5
4
7
14
3
0

7,6
27,7
44,4
54,0
35,9
60,0
0,0

0,066

18
13
11
12
54
4
0

37,5 0,242
28,2
18,6
23,0
32,5
33,3
0,0

19
18
15
19
68
7
0

31,1
28,1
22,0
29,2
33,1
41,1
0,0

0,343

17
17

32,6
33,3

0,945

50
62

35,4 0,041
25,6

67
79

34,7
26,9

0,068

16
1

32,6
33,3

0,981

49
1

35,2 0,665
50,0

65
2

34,5
40,0

0,801

9
8

32,1
33,3

0,927

23
27

34,3 0,789
36,4

32
35

33,6
35,7

0,767

0,039

0,421
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Jornada de trabalho
no 2° vínculo (horas)a
<20
20
30
36
40
44
Natureza da instituição
do 3° vínculo- b
Pública
Privada
Jornada de trabalho
no 3° vínculo (horas) b
<20
20
30
36
40

0
0
2
1
14
0

0,0
0,0
25,0
33,3
37,8
0,0

0,626

2
0
9
5
33
1

50,0 0,399
0,0
47,3
45,4
31,4
100

2
0
11
6
47
1

40,0
0,0
40,7
42,8
33,1
100

0,407

1
0

100
0,0

0,083

0
1

0,0
50,0

1
1

100
100

0,171

0
0
1
0
0

0,0
0,0
100
0,0
0,0

0,223

0
0
0
0
1

0,0 0,157
0,0
0,0
0,0
100

0
0
1
0
1

0,0
0,0
100
0,0
100

0,287

Notas: - Não foram encontrados profissionais que desejassem participar do estudo no referido setor.
--Não se aplica. Profissionais de nível médio são excluídos dessas funções, bem como da avaliação sobre tal.
--- Não foi possível aplicar teste devido à inexistência de grupo de comparação.
a: inclui somente os que responderam sim para segundo ou terceiro vínculo empregatício, subsequentemente as
informações sobre o segundo vínculo.
b: corresponde aos que responderam possuir terceiro vínculo empregatício, subsequentemente as informações
sobre o terceiro vínculo.

5.3 ESFERAS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO POR CATEGORIA
PROFISSIONAL E POR NATUREZA DO VÍNCULO

Na avaliação das esferas de QVT por categoria profissional, tanto para enfermeiros,
profissionais de nível médio e também para o total, a esfera Psicológica/Comportamental
apresentou médias mais elevadas (média= 63,1, DP=12,7; média= 64,1, DP=12,8; média=63,9,
DP=12,8, respectivamente) e a esfera Econômica/política exibiu as menores médias
(média=45,7; DP= 14,5; média=45,6, DP=14,2; média=45,6, DP=14,2, respectivamente). Já na
comparação das médias das esferas, por meio do teste t, identificou-se p-valor significante nas
esferas biológica/ fisiológica (p=0,007) e sociológica/relacional (p=0,005) (Tabela 5).
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Tabela 5 - Média, desvio padrão e o correspondente p-valor do teste t das esferas de qualidade
de vida no trabalho dos trabalhadores de enfermagem de nível superior e médio de unidade
hospitalar. Mato Grosso (2019)
Enfermeiros
(n=103)
Média (DP)
54,4 (13,1)
63,1 (12,7)
58,0 (12,3)
45,7 (14,5)
53,5 (13,9)
54,8 (10,7)

Esferas
Biológica e fisiológica
Psicológica e comportamental
Sociológica e relacional
Econômica e política
Ambiental e organizacional
Geral
Nota: DP= Desvio padrão

Nível médio
(n=383)
Média (DP)
58,1 (11,8)
64,1 (12,8)
54,0 (13,1)
45,6 (14,2)
55,1 (13,8)
55,4 (10,3)

Total
(n=486)
Média (DP)
57,3 (12,1)
63,9 (12,8)
54,8 (13,0)
45,6 (14,2)
54,8 (13,8)
55,3 (10,3)

p-valor
0,007
0,461
0,005
0,929
0,289
0,574

Na avaliação das esferas de QVT pela natureza do vínculo entre enfermeiros e
profissionais de nível médio, na comparação das médias, observou-se que os enfermeiros que
atuavam como prestadores de serviços apresentam médias mais elevadas que os estatutários,
evidenciando-se significância estatística para a esfera biológica/fisiológica (p=0,002). Para os
trabalhadores de nível médio, encontraram-se médias mais elevadas entre os prestadores de
serviços, com significância estatística na esfera biológica/fisiológica (p=0,005) e
psicológica/comportamental (p=0,008); entre a população total, os prestadores de serviços
apresentaram

médias

mais

elevadas

com

estatística

significante

nas

esferas

biológica/fisiológica (p=0,005) e psicológica/comportamental (p= 0,002). Ainda que a esfera
econômica/política não tenha apresentado resultados estatisticamente significantes, ela exibiu
as menores médias em todas as esferas, tanto para enfermeiros quanto para trabalhadores de
nível médio e total, independente do tipo do vínculo (p=0,507; p=0,553; p=0,853,
respectivamente) (Tabela 6).

Tabela 6 - Média, desvio padrão e p-valor obtidos pelo teste t das esferas de qualidade de vida
no trabalho dos trabalhadores de enfermagem de nível superior e médio de unidade hospitalar
segundo a natureza do vínculo. Mato Grosso (2019)
Esferas

Biológica e
fisiológica

Natureza
do vínculo

Estatutário

Enfermeiros

Nível Médio

Média (DP)

p-valor

Média (DP)

50,3 (11,2)
58,1 (13,6)

0,002

56,8 (11,4)
60,2 (12,0)

Total
pvalor
0,005

Média (DP)

p-valor

55,7 (11,6)
59,6 (12,5)

0,005
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Prestador de
serviço
Psicológica e
Estatutário
comportamental Prestador de
serviço
Sociológica e
Estatutário
relacional
Prestador de
serviço
Econômica e
Estatutário
política
Prestador de
serviço
Ambiental e
Estatutário
organizacional
Prestador de
serviço
Geral
Estatutário
Prestador de
serviço
Nota: DP= Desvio padrão

60,7 (11,7)
65,1 (13,2)

0,077

62, 8 (12,4)
66,3 (13,1)

0,008

62,4 (12,3)
66,0 (13,1)

0,002

56,3 (12,1)
59,5 (12,4)

0,187

54,2 (13,0)
53,5 (13,2)

0,626

54,6 (12,9)
55,2 (13,3)

0,594

44,7 (14,6)
46,6 (14,6)

0,507

45,9 (13,4)
45,0 (15,4)

0,553

45,7 (13,6)
45,4 (15,2)

0,853

53,2 (13,6)
53,8 (14,6)

0,841

55,5 (12,9)
54,4 (15,1)

0,452

55,2 (13,0)
54,2 (14,8)

0,481

52,7 (9,9)
56,6 (11,1)

0,056

55,0 (9,7)
56,2 (11,2)

0,249

54,6 (9,7)
56,3 (11,1)

0,067
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6 DISCUSSÃO

Os resultados do perfil sociodemográfico são semelhantes aos de outras pesquisas
realizadas com trabalhadores de enfermagem no que se refere à maioria ser do sexo feminino
(CARVALHO et al., 2017; SENA et al., 2018). Estudo realizado em Minas Gerais, com 393
trabalhadores de enfermagem em três instituições hospitalares, identificou que 80,4% destes
são do sexo feminino (SANTOS et al., 2017a). Igualmente, foram os dados apresentados a
partir de estudo com 309 profissionais de enfermagem de um hospital regional na Bahia, em
que 89% dos entrevistados foram do sexo feminino (AZEVEDO; NERY; CARDOSO, 2017).
O conjunto dos profissionais entrevistados neste estudo é constituído por uma população
de adultos jovens com idades entre 25 e 49 anos, com predominância de faixas etárias ainda
mais jovens para os enfermeiros. Resultados semelhantes quanto à faixa etária do conjunto
foram identificados no estudo de Teixeira et al. (2019) com mediana de idade de 37 anos entre
os participantes. Já em Santos et al. (2017b), encontrou-se a faixa etária de 30 a 39 anos com
maior frequência (37,4%).
Verificou-se que a maioria dos participantes é casada ou vive em união estável e possui
proles com menos de três filhos. Entre os enfermeiros, além de possuírem as menores proles, a
maior frequência se deu entre os que não possuem filhos. Resultados semelhantes acerca do
estado civil de profissionais de enfermagem foram identificados por Araújo dos Santos (2020)
em estudo com 1.075 profissionais, de 15 hospitais públicos da Bahia, em que 60% dos
enfermeiros e 56,7% dos técnicos e auxiliares possuem companheiro. Ainda, Mauro et al.
(2010) em estudo com 296 profissionais de enfermagem, no Rio de Janeiro, encontraram a
maior frequência do estado civil entre os casados ou em união estável (50,7%). Com relação à
maternidade e paternidade entre os enfermeiros, Rigue et al. (2016) encontraram que 37,5%
dos participantes do seu estudo não possuíam filhos. Uma frequência ainda maior, 62,5%, foi
evidenciada por Souza et al. (2018).
Uma vez que a maioria dos trabalhadores de enfermagem vive a situação de
multiemprego, submetida às extensas jornadas de trabalho e ainda com baixo salário e em
situação de trabalho precário, o que não lhe confere estabilidade no vínculo, entre os
enfermeiros que possuem formação escolar em nível de graduação, acredita-se que esses
elementos possam influenciar nas decisões acerca do número possível de filhos ou de não filhos,
considerando que, conforme Brasil (2010), o nível de escolaridade, capacidade de compreensão
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sobre métodos contraceptivos e acesso a serviços de saúde influenciam na saúde sexual e
reprodutiva e, consequentemente, no planejamento familiar.
Quanto aos aspectos de renda, predominou a autodeclaração em ser chefe de sua família.
Com relação à classificação econômica, considerada a partir do Critério Brasil de Classificação
Econômica (ABEP, 2018), o nível B2 foi o mais expressivo. A atuação dos profissionais de
enfermagem na economia familiar também foi evidenciada por Sena et al. (2018) que
identificaram entre os aspectos econômicos dos participantes de estudo realizado em Minas
Gerais que a maior frequência de remuneração esteve entre os que recebiam três salários
mínimos, sendo o destino desses salários para o sustento familiar de 88,3% destes. Em
complemento, Santos et al. (2017a) constataram associação significativa entre a renda familiar
e a autoestima dos participantes. Nessa conformidade, aqueles que possuíam renda familiar em
até R$ 3.000,00 tinham mais chances de ter níveis de autoestima mais baixos.
No que se refere à escolaridade, chama atenção a categoria de nível médio, uma vez
que, sobre a maior formação, identificou-se que 21,1% possuem ensino superior completo,
outros 33,9% relatam ter cursado pós-graduação. Para além, apenas 23,7% da referida categoria
possuem por maior formação em enfermagem o ensino superior. Acredita-se que mesmo tendo
conquistado maior qualificação profissional estes ainda ocupam postos de trabalho não tão bem
remunerados quanto a sua qualificação. Sugere-se que esses resultados possam ter sido
influenciados pela existência de programas na instituição (como planos de carreira) que
estimulem o profissional estatutário a buscar a qualificação para o aperfeiçoamento técnico
profissional ou políticas internas da instituição que proporcionem ajustes/adequações para que
o trabalhador possa buscar o desenvolvimento profissional. Além disso, a segurança que os
estatutários possuem em permanecer em vínculos estáveis, fazendo com que o trabalhador não
busque por um novo trabalho que seja compatível com a sua titulação ou, ainda, mesmo que
com uma maior formação não tenha oportunidade de trabalho como na profissão que exerce.
Nesse sentido, o relatório final da pesquisa Perfil da enfermagem no Brasil,
desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz com o apoio do COFEn, revelou que 470 mil
auxiliares e técnicos de enfermagem ou 34,3% da categoria estão cursando ou já possuem nível
educacional superior ao exigido para atuação profissional em nível médio, caracterizando o
crescimento da procura por qualificação profissional nessa categoria (MACHADO, 2017).
Ainda na perspectiva da formação e qualificação profissional, estudo realizado por
Wermelinger et al., (2020) evidenciou a sobrequalificação (escolaridade acima da exigida para
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atribuições laborais) entre auxiliares e técnicos de enfermagem na maioria dos estados
brasileiros, com destaque para Tocantins e Distrito Federal. Para os autores, o fenômeno da
sobrequalificação é condicionado por fatores como incertezas quanto ao mercado de trabalho,
no que se refere a permanecer empregado, exigência do mercado por formação e titulação. Além
disso, a expansão de vagas em instituições de ensino superior, principalmente por universidades
privadas, facilita o acesso à continuidade na formação.
Portanto, o processo de qualificação profissional proporciona o aperfeiçoamento
técnico, porém a procura pela qualificação é condicionada por vários determinantes do contexto
político e social, visto que a sociedade moderna vivencia a expansão da profissionalização,
atrelada ao prestígio social advindo do saber (MACHADO et al., 2020).
No que diz respeito à vinculação e relação de trabalho praticada na instituição, buscouse caracterizar a natureza do vínculo empregatício mantido. Para os enfermeiros, a maior
frequência se deu entre aqueles que possuem vínculo precário, denominado prestador de
serviço, correspondendo a 53,4% dos indivíduos. Já entre os trabalhadores de nível médio,
prevaleceu o vínculo estatutário, caracterizando 62,9% destes. O número total de trabalhadores
de enfermagem em vínculos instáveis na instituição corresponde a 40,5%. Nessa perspectiva,
Araújo dos Santos et al. (2020) identificaram resultados muito próximos ao presente estudo,
em que 60,8% dos entrevistados possuíam vínculo estatutário e 39,2% são prestadores de
serviço. Resultados semelhantes foram identificados no estudo de Azevedo; Nery; Cardoso
(2017) que encontrou que entre os trabalhadores de enfermagem de uma unidade hospitalar,
dos que estavam insatisfeitos com sua QVT, 38,4 % possuíam vínculo efetivo e 23,3% vínculos
precários. Outro estudo realizado por Teixeira et al. (2019) evidenciou que entre os
trabalhadores de enfermagem de uma Unidade de Pronto Atendimento 53,2% eram estatutários
e 47,8% prestadores de serviço.
O modo de ingresso em cargo público deve ocorrer preferencialmente por meio de
concurso público, dado que essa forma de admissão ao emprego será rigorosamente seletiva
por meio de provas e títulos que permitam selecionar recursos humanos que atendam à
complexidade do cargo que ocupará, com exceção de cargos comissionados. Logo, a
contratação temporária de servidor deve ser uma excepcionalidade dentro da esfera pública
(BRASIL, 1988). No entanto, acredita-se que exista a prática da manutenção de vínculos
precários por longos períodos atendendo a interesses da administração pública, ferindo a
Constituição e o direito do trabalhador em ter acesso à carreira pública.
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Quanto ao tempo de ingresso na instituição, os enfermeiros possuem maior frequência
para o período inferior a cinco anos, enquanto os trabalhadores de nível médio ingressam na
instituição há mais tempo, entre cinco e nove anos. Esses resultados levam a sugerir que possa
existir uma rotatividade entre os enfermeiros na instituição, já que entre os enfermeiros a
prevalência se deu para os prestadores de serviço. Resultados semelhantes ao tempo de ingresso
de enfermeiros foram identificados por Teixeira et al. (2019) que observaram maior frequência
entre os que entraram há quatro anos na instituição, enquanto Melo et al. (2016b) evidenciaram
um período de ingresso ainda mais baixo como predominante, sendo 39,3% os que ingressaram
na instituição de trabalho há menos de 3 anos.
No que se refere à natureza da função desenvolvida em trabalho, houve o predomínio
na assistência de enfermagem e baixa frequência da função gerencial, sendo essa última
característica exclusiva entre os enfermeiros, haja vista que atribuições de gestão/coordenação
de serviço de enfermagem são privativas deste, conforme legislação da categoria (COFEN,
2017).
Quanto à jornada semanal de trabalho, a prevalência tanto para enfermeiros quanto para
trabalhadores de nível médio se deu entre os que fazem 40 horas. A prevalência de jornada de
trabalho de 40 horas entre trabalhadores de enfermagem em unidades hospitalares também foi
identificada em outros estudos brasileiros (PALHARES; CORRENTE; MATSUBARA, 2014;
MELO et al., 2016b; SOUZA et al., 2018).
A jornada de trabalho tem se tornado alvo de crescentes debates para a categoria de
enfermagem devido a características específicas das condições de trabalho impostas aos
profissionais que compõem a mesma. Contudo, sugere-se que para esse grupo a opção pela
jornada de 40 horas é condicionada ao precarizado, ao estatutário é permitido escolher entre
jornadas de 30 ou 40 horas, entretanto, quando o trabalhador estatutário opta por 40 horas, faz
isso vislumbrando a recompensa salarial.
Sobre o turno de trabalho, a maior frequência foi registrada para o período noturno, com
regime 12x60 entre todas as categorias. A prevalência do turno de trabalho noturno se deu em
36,2% dos profissionais de enfermagem de um hospital universitário (MAURO et al., 2010).
Em outro hospital, constatou-se a frequência de 54,1% (TEIXEIRA et al., 2019) e outros 23,0%
profissionais

também

optaram

pelo

plantão

noturno

(PALHARES;

CORRENTE;

MATSUBARA, 2014). Em estudo sobre QV e plantão noturno entre trabalhadores de
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enfermagem de um hospital de Minas Gerais, identificou-se que 63,3% escolheram o plantão
noturno para ter tempo para família e estudos (SENA et al., 2018).
Levando em consideração a análise dos resultados, acredita-se que a jornada de trabalho
se relaciona com o turno de trabalho exercido, pois os trabalhadores que realizam jornada de
40 horas em regime 12x60 precisam completar a carga horária com um ou mais plantões em
escala. Novamente, ressalta-se que ao estatutário é permitida, além da escolha da jornada de
trabalho, a escolha do turno diurno, restando ao precarizado o plantão noturno e quando a este
é permitido escolher, talvez escolha o plantão noturno a fim de desenvolver outro vínculo
diurnamente.
No que tange à condição de múltiplos vínculos, ao serem questionados sobre a
existência de outro vínculo empregatício, a maior frequência de enfermeiros respondeu que sim
(50,5%), enquanto que os trabalhadores de nível médio responderam negativamente (63,2%).
Os resultados dessa variável se aproximam com a variável natureza do vínculo, sugerindo-se
que devido à instabilidade e insegurança do vínculo temporário o trabalhador possa buscar
outras fontes visando suprir seus anseios e necessidades.
Além do perfil sociodemográfico e profissional, procurou-se conhecer a QVT dos
participantes. Nessa última, os resultados relativos à QVT corroboram outros achados
internacionais e nacionais presentes na literatura em que se encontra uma menor frequência por
insatisfação com a QVT na população de interesse. Há de se trazer à discussão os valores
referentes à insatisfação a fim de proporcionar visibilidade desse quantitativo de profissionais
que, mesmo insatisfeitos com sua QVT, atuam diretamente na assistência à saúde de pessoas
em estado de adoecimento, no ambiente hospitalar.
Em concordância, Kaddourah, Abu-Shaheen e Al-Tannir (2018) relatam que a avaliação
da QVT, além de fornecer informações para compreensão da vida profissional do enfermeiro,
também pode ser utilizada como diagnóstico para a organização como meio de produzir política
de gestão do trabalho que favoreça a QVT dos profissionais e, consequentemente, impacte
positivamente na capacidade e padrão de assistência às necessidades do paciente.
Estudos internacionais que avaliaram a QVT de profissionais de enfermagem em
diferentes países constataram resultados moderados e satisfatórios de QVT entre os
participantes, novamente dando visibilidade aos resultados positivos nas investigações desse
constructo. Um desses estudos, realizado com 200 enfermeiros de três hospitais-escola no Irã,
constatou que, por meio da avaliação da classificação geral de QVT (baixa, moderada e boa),
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60% dos enfermeiros possuíam um nível moderado, 37,1% baixo e 2% bom em sua QVT
(MORADI; MAGHAMINEJAD; AZIZI-FINI, 2014). Outro estudo realizado com 345
enfermeiros de sete instituições públicas no México constatou que na avaliação da QVT
(classificada em baixa, média ou alta) os enfermeiros se declararam moderadamente satisfeitos
(ZAVALA; KLIJN; CARRILLO, 2016). Outro estudo realizado com 364 enfermeiros em dois
hospitais, em uma cidade da Arábia Saudita, evidenciou que 54,7% dos participantes estavam
insatisfeitos com a sua vida profissional e possuíam baixa satisfação com a sua QVT
(KADDOURAH; ABU-SHAHEEN; AL-TANNIR, 2018).
Na literatura brasileira, por sua vez, é possível evidenciar a investigação da avaliação
da QVT entre as categorias profissionais de enfermagem. Alguns resultados apontam que os
enfermeiros encontram-se mais insatisfeitos, quando comparados aos trabalhadores de nível
médio, como o evidenciado por Teixeira et al. (2019) em estudo com 109 trabalhadores de
enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) de uma Unidade de Pronto
Atendimento, no interior de Minas Gerais. Nesse último, os resultados se aproximam dos
achados no presente estudo, em que 38,6% de todos os trabalhadores de enfermagem estão
insatisfeitos e 0,9% está totalmente insatisfeito com sua QVT. Na comparação por categoria,
os enfermeiros apresentam maior insatisfação com a QVT (55,3%), enquanto que para técnicos
e auxiliares de enfermagem a prevalência de insatisfação foi de aproximadamente 30%.
Resultados semelhantes também foram identificados em estudo realizado por Azevedo;
Nery; Cardoso (2017) com 309 trabalhadores de enfermagem (119 enfermeiros, 165 técnicos e
25 auxiliares de enfermagem) em um hospital geral no estado da Bahia. Dos profissionais
entrevistados, 36,7% encontram-se insatisfeitos com a QVT e, por meio de análise bivariada,
constatou-se pior percepção da QVT entre os profissionais que pensam em mudar de profissão,
possuem sete horas ou menos de sono por dia e atuam em unidades mais críticas.
Na avaliação de QVT segundo a natureza do vínculo, evidenciou-se maior prevalência
de insatisfação para os estatutários. Porém, por categoria profissional, os enfermeiros
estatutários encontram-se mais insatisfeitos, enquanto que, entre os profissionais de nível
médio, a maior frequência de insatisfação se deu para os prestadores de serviço. Nesse grupo,
a natureza do vínculo (precário) não influenciou estatisticamente a classificação geral da QVT.
Estudo internacional, realizado por Moradi; Maghaminejad; Azizi-Fini (2014), buscou
investigar a QVT e fatores associados em um grupo de enfermeiros no Irã. Constatou que existe
relação entre a QVT e a natureza do vínculo, pois os que possuem vínculo permanente
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apresentam uma melhor avaliação da QVT. No Brasil, estudo realizado por Vieira et al. (2016),
com enfermeiros e técnicos de enfermagem de um hospital do Rio de Janeiro, por meio da
abordagem qualitativa, aponta que o vínculo precário pode exercer influência não apenas na
QVT do trabalhador de enfermagem, mas também pode ser um precursor para o presenteísmo,
uma vez que aqueles que possuem essa forma contratual expressam o receio de se ausentar do
trabalho para tratamentos de saúde devido à falta de estabilidade, temor ao desemprego e
remuneração inferior ao que possui vínculo estável.
A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS), através do
Protocolo 009/2015, enfatiza a necessidade de se atentar para as dimensões quantitativas e
qualitativas do emprego no setor público promovendo melhorias nas condições de trabalho, o
planejamento de ações que diminuam os deficit de recursos humanos no setor saúde e a
promoção de ações que assegurem os direitos dos trabalhadores e viabilizem a desprecarização
do trabalho (BRASIL, 2015). Logo, investigar a relação entre a QVT e natureza do vínculo
entra em consonância com as diretrizes supracitadas que estimulam o olhar ampliado acerca do
trabalho precário (para além da natureza do vínculo), visto que estudos dessa natureza
contribuem para a coleta de dados/informações sobre a força de trabalho em saúde e podem
auxiliar para a proposição de programas voltados à gestão do trabalho.
Mesmo diante da existência de políticas públicas favoráveis de proteção ao trabalhador,
observa-se a influência do modelo neoliberal presente nas relações trabalhistas, ainda que na
esfera pública. Assim, há de se atentar para as formas de contratação no trabalho em
enfermagem, visto que a influência do modelo neoliberal que se estendeu para o setor público
e instituições hospitalares culminou na indução de um ritmo de trabalho elevado e fragmentado,
em condições desfavoráveis e até inseguras para a assistência ao paciente, bem como na
precarização das relações laborais para o profissional (SOUZA et al., 2017). Ademais, Souza;
Mendes (2016); Araújo dos Santos, et al. (2018a) chamam a atenção para uma tendência na
área da saúde que se refere ao processo de terceirização de vínculos empregatícios nesse setor.
Em meio a discussões que envolvem os debates sobre o trabalho em enfermagem e
avaliação da QVT, encontra-se a jornada de trabalho, aspecto avaliado dentro da esfera
econômica e política, visto que é elemento importante no trabalho, pois envolve regime de
contratação e remuneração, podendo sua quantidade resultar em cansaço/exaustão do
trabalhador (PEDROSO, 2010). No presente estudo, constatou-se que, dentre todas as
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categorias, os que realizam jornada semanal de trabalho de 40 horas são os mais insatisfeitos
com sua QVT.
Estudo realizado por Oliveira; Silva; Lima (2018) avaliou a distribuição de enfermeiros
no mercado de trabalho com jornada de trabalho maior ou igual a 40 horas, a partir de dados
secundários de 2002, 2005 e 2009 oriundos da pesquisa de assistência médico- sanitária
desenvolvida pelo IBGE e Ministério da Saúde do Brasil. Os resultados apontaram um
crescimento estatisticamente significante ao longo dos anos avaliados de enfermeiros que
trabalham mais de 40 horas no emprego principal.
Há de se atentar que a categoria de enfermagem ainda não dispõe de legislação
específica que assegure e regulamente sua jornada de trabalho (SILVA NETO et al., 2015).
Instruções que norteiam essa natureza são reconhecidas através da Resolução nº 293/2004, do
Conselho Federal de Enfermagem (COFEn), posteriormente revogada pela Resolução COFEn
nº 543/2017. Essa resolução traz orientações para elaboração do dimensionamento, escala
mensal e carga horária dos profissionais de enfermagem, considerando sempre a carga horária
semanal acordada em contrato de trabalho (COFEn, 2017).
Uma vez vista que a determinação de carga horária contratual parte do empregador
devido à ausência de legislação específica, acredita-se que trabalhadores de enfermagem se
aventuram em extensas jornadas semanais em razão da somatória das horas trabalhadas em
diferentes instituições por meio dos múltiplos vínculos empregatícios.
No presente estudo, um número expressivo de trabalhadores insatisfeitos com a QVT
possui outro vínculo empregatício. Resultados apresentados por Vieira et al., (2016) revelam
que 71% dos profissionais de enfermagem participantes de um estudo possuíam mais de um
emprego e todos os que possuíam vínculos temporários alegavam dupla ou tripla jornada. Outro
estudo realizado por Mauro et al. (2010) revelou que 47% dos trabalhadores de enfermagem
entrevistados possuíam outro vínculo, resultando em 60 a 70 horas semanais trabalhadas.
O acúmulo de vínculos tem estreita relação com a necessidade de complementação ou
melhoria da renda, oriundo do descontentamento ou insuficiência da remuneração salarial a
essa categoria profissional, levando o trabalhador a procurar outros vínculos visando suprir suas
necessidades e aspirações (PIZZOLI, 2005; MAURO et al., 2010; SANTOS et al, 2013;
GUIMARÃES; FELLI, 2016). Todavia, a multiplicidade de vínculos pode ter implicações
negativas, visto que existem aspectos intrínsecos ao trabalho em saúde no contexto hospitalar
que sobrecarregam o trabalhador, tais como tensão resultante de longas jornadas de trabalho,
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insuficiência de recursos humanos, dentre outros, e podem contribuir com o surgimento de
agravos à saúde mental desse profissional (URBANETTO et al., 2013). Para além, Guimarães
e Felli (2016) complementam que múltiplos vínculos, baixos salários e más condições para
operacionalização do trabalho também poderão comprometer a saúde do trabalhador.
Além da frequência de insatisfação oriunda da classificação geral de QVT, foram
avaliadas as esferas de QVT. Os resultados da comparação das médias dessas esferas por
categoria profissional, por meio do teste “t”, foram estatisticamente significantes nas esferas
biológica/ fisiológica e sociológica/relacional.
A investigação da esfera biológica/fisiológica através dos aspectos “disposição física e
mental, capacidade de trabalho, tempo de repouso e disponibilização de atendimentos para
assistência à saúde e social” (PEDROSO, 2010) é relevante e deve ser explorada na gestão do
trabalho em enfermagem a fim de avaliar a relação entre o trabalho e seu impacto na saúde e
desempenho do trabalhador. Isso se deve, pois o trabalhador de enfermagem está exposto a
diferentes cargas de trabalho, tais como biológicas, físicas, químicas, mecânicas, fisiológicas e
psíquicas, no seu ambiente laboral (FELLI; BAPTISTA, 2016). Essas cargas podem repercutir
na saúde destes, resultar em desgaste ou adoecimento físico e mental e provocar episódios de
afastamento do trabalho. Portanto, além da adoção de estratégias de promoção e proteção da
saúde do trabalhador, o registro e monitoramento de indicadores de avaliação da saúde dos
trabalhadores, associados a indicadores gerenciais e assistenciais, contribuem para
conhecimento dos motivos do processo de adoecimento do grupo e o impacto destes para a
instituição (FELLI et al., 2015).
A esfera biológica/fisiológica foi avaliada com médias mais baixas entre os enfermeiros.
Esses resultados nos levam a sugerir que, para além das influências das cargas de trabalho, os
enfermeiros avaliaram mais negativamente a esfera biológica/fisiológica devido às
características do seu processo de trabalho administrar.
Os cinco processos de trabalho em enfermagem são assistir, administrar, ensinar,
pesquisar e participar politicamente, cada qual possui objeto, agentes, instrumentos, finalidades,
métodos e produtos específicos, assim como apresentam elementos que os inter-relacionam. O
processo de trabalho em enfermagem assistir tem por agente o enfermeiro, o técnico e/ou o
auxiliar de enfermagem, porém o processo administrar cuja finalidade é coordenar o processo
de trabalho assistir é privativo ao enfermeiro. Portanto, o enfermeiro realiza assistência ao
paciente/família e desenvolve o processo administrar referente ao trabalhado da equipe de
64

enfermagem e nessa conjuntura poderá até desenvolver outros processos de trabalho
concomitantemente (SANNA, 2007). Essa sobreposição pode se tornar cansativa quando o
mesmo assume e realiza responsabilidades em diferentes clínicas, isto é, além da realização da
assistência ao paciente e cumprimento das atribuições administrativas e gerenciais para o bom
processo de trabalho individual e da equipe, o enfermeiro acaba acumulando funções e
atividades dentro de um mesmo plantão ao assumir diferentes clínicas em razão da insuficiência
de membros nas equipes (SANTOS et al., 2013).
Na avaliação das esferas de QVT segundo a categoria profissional, a esfera
sociológica/relacional também foi estatisticamente significativamente e apresentou as maiores
médias entre os enfermeiros. Dentre os aspectos avaliados nessa esfera estão a “liberdade de
expressão, as relações interpessoais, a autonomia e o tempo de lazer” (PEDROSO, 2010).
Considera-se que essas médias foram maiores entre os enfermeiros devido a
características históricas da profissão, entre elas a divisão do trabalho, conforme competência
e atribuições regulamentadas segundo a categoria (BRASIL,1986). Em virtude dessas divisões,
os enfermeiros ocupam papéis de gerenciar e de liderar, tornando-se referência para as equipes
durante os processos de trabalho, possibilitando sugerir que características presentes nos
aspectos liberdade de expressão e relações interpessoais possam ser melhor desenvolvidas e
avaliadas pelos enfermeiros. Em estudo sobre as características do ensino sobre liderança,
Neves; Sanna (2016) referem que historicamente a liderança era usada como capital simbólico
pelos enfermeiros e o desenvolvimento dessa competência era estimulada no estudante durante
a graduação para que repercutisse em sua atuação profissional, contudo cabem reflexões quanto
à identificação de outros líderes que podem surgir na equipe e contribuir para o trabalho,
conforme sua capacidade.
Os aspectos liberdade de expressão e as relações interpessoais envolvem o elemento
comunicação. A comunicação apresenta-se como ferramenta essencial no trabalho, visto que
permite a aproximação entre a equipe, partilha de opiniões e solução de conflitos, podendo
contribuir para melhor tomada de decisão no processo de trabalho e consequentemente na
efetividade da assistência à saúde (VASCONCELOS et al., 2017; BESERRA et al., 2018;
BETTIN et al., 2019). O aspecto tempo disponível para lazer esbarra em outras discussões
anteriormente mencionadas, tais como redução da jornada de trabalho e múltiplos vínculos.
Na comparação das médias das esferas de QVT segundo a natureza do vínculo,
identificou-se significância estatística na esfera biológica/fisiológica, visto que, independente
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da categoria, aqueles que atuam como prestadores de serviços apresentaram médias mais
elevadas que os estatutários. Outro resultado estatisticamente significante na comparação das
médias por natureza do vínculo se deu na esfera psicológica/comportamental, em que os
prestadores de serviços de nível médio e total apresentaram médias mais elevadas quando
comparados com estatutários. Observou-se uma proximidade nos valores de médias em grande
parte das esferas por natureza do vínculo, nas respectivas categorias profissionais. Logo, a
proximidade das médias e a identificação de médias mais elevadas entre os enfermeiros e o
total de prestadores de serviço em todas as esferas possibilitam sugerir que o vínculo precário
não repercute sobre os aspectos das esferas que compõem a QVT nesse grupo investigado.
Outro resultado que se destacou na comparação das médias das esferas segundo a
natureza do vínculo corresponde à esfera econômica/política que, mesmo não apresentando
significância estatística, expõe as menores médias entre as cinco esferas para todas as
categorias, independente do tipo do vínculo. Essa esfera é composta pelos aspectos “recursos
financeiros referentes à suficiência de salário, benefícios extras, jornada de trabalho e segurança
em permanecer empregado” (PEDROSO, 2010).
Ao observar as médias mais baixas tanto para estatuários quanto para prestador de
serviço, acredita-se que, além da oferta de vínculos permanentes para a proteção do trabalhador,
com jornada de trabalho que não gere desgaste, a remuneração justa deve ser alvo de discussão
dentro da enfermagem, uma vez que esses aspectos caracterizam a recompensa material pela
força de trabalho empregada.
A remuneração é fator importante para a satisfação profissional (RIGUE et al., 2016),
assim como o descontentamento com a remuneração faz com que o trabalhador tenha múltiplos
vínculos, sacrifique sua saúde, horários de descanso e lazer, podendo resultar em
comprometimento físico e psicossocial (MAURO et al., 2010). Para além do posicionamento
que o trabalhador de enfermagem exerce com seu tempo, vitalidade, conhecimento e força de
trabalho, precisamos novamente olhar para as influências que permeiam as relações de trabalho,
pois, segundo Oliveira; Silva; Lima (2018), trata-se de uma profissão em que a formação e
disponibilidade de recursos humanos ao mercado de trabalho ocorrem por influências
socioeconômicas e políticas, o que exige do profissional jornadas de trabalho exaustivas e mal
remuneradas.
A importância da jornada de trabalho para a QVT das equipes e o bom desenvolvimento
dos serviços de enfermagem virou alvo de militância das entidades representativas da categoria,
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que lutam para aprovação do Projeto de Lei nº 2.295/2000 que prevê a fixação da jornada de
trabalho de 30 horas semanais (BRASIL, 1999). A jornada de 30 horas para enfermagem
expressa avanços não apenas para esses profissionais, mas para toda a sociedade, uma vez que
se trata de uma profissão que está diretamente envolvida com a assistência à saúde,
comprometida com o fortalecimento das políticas públicas de saúde e direito à vida (PIRES et
al., 2010; OLIVEIRA; SILVA; LIMA, 2018)
O envolvimento na luta pela redução da jornada de trabalho, bem como conquistas e
melhorias em outros aspectos que envolvam o trabalho em enfermagem, não deve ser objeto de
luta apenas das entidades representativas, mas de toda enfermagem brasileira. Para tanto,
conforme mencionam Sanna (2007) e Santos et al., (2013), faz-se necessária a mudança de
paradigma com o rompimento ideológico de distanciamento para aproximação com a
participação política a fim de avançar em conquistas coletivas para a categoria profissional,
bem como para a sociedade através da continuidade de assistência segura e de qualidade.
Um modo de superação dessas problemáticas será por meio do engajamento coletivo da
categoria na luta por mudanças nas jornadas de trabalho atreladas a salários dignos que
proporcionem períodos para aperfeiçoamento profissional, tempo para repouso, descanso, lazer,
cultura, bem como que propiciem o convívio e relacionamento familiar ou quaisquer outras
atividades prazerosas e desejáveis, possibilitando ao trabalhador a realização profissional por
meio da execução do seu trabalho (SANTOS et al., 2013).
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7 CONCLUSÃO

A prevalência de insatisfação com a Qualidade de Vida no Trabalho mostrou-se
semelhante a outros estudos anteriores realizados com profissionais de enfermagem. Os
resultados demonstraram que a natureza do vínculo não influenciou estatisticamente na QVT
desse grupo, porém fatores como idade, menor tempo de formação na área, atuação na
assistência, jornada semanal de trabalho e múltiplos vínculos foram estatisticamente
significantes na classificação geral da QVT.
Na avaliação das esferas por categoria profissional, as esferas biológica/fisiológica e
sociológica/relacional foram estatisticamente significantes. Considera-se que esses resultados
possam ter sido influenciados por características específicas das circunstâncias de trabalho dos
indivíduos, considerando os diferentes níveis de formação e competência (enfermeiros x
trabalhadores de nível médio). As médias das esferas por natureza do vínculo foram próximas,
contudo destaca-se a esfera econômica/política, que mesmo não expressando resultados
estatisticamente significantes revelou as menores médias. Para essa última, acredita-se que os
aspectos avaliados nessa esfera e que repercutiram nos resultados estão atrelados à insatisfação
com a remuneração salarial e jornada de trabalho, uma vez que as médias se assemelham,
independente da natureza do vínculo.
As características sociodemográficas e profissionais desse grupo se assemelham ao
cenário nacional da enfermagem brasileira que atua no ambiente hospitalar.
Estudos dessa natureza proporcionam aos participantes um momento de reflexão sobre
o objeto investigado, resultam em diagnóstico para a gestão do trabalho em saúde/enfermagem
quanto à QVT e podem retornar aos trabalhadores na forma de políticas ou programas internos
que visem à saúde e QVT dos profissionais, bem como discussões acerca de mudanças na forma
de inserção do trabalhador na organização, com a valorização do pleno emprego, e melhorias
nas condições de trabalho.
Sugerem-se outros estudos, com a inclusão de variáveis que permitam investigar a
participação política do profissional, bem como o emprego de método misto, para que seja
possível explorar as subjetividades que envolvem o constructo Qualidade de Vida no Trabalho.
Ressalta-se que estudos que promovam essa discussão devem ser difundidos entre a
comunidade científica e poder legislativo a fim de que haja visibilidade e reconhecimento de
elementos que afetam a QVT dos trabalhadores de enfermagem.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO E PROFISSIONAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
ESTUDO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO ENTRE TRABALHADORES DA
ENFERMAGEM: ANÁLISE DA PRECARIEDADE DO TRABALHO
PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO E PROFISSIONAL DOS INDIVÍDUOS
1. Identificação:
Registro

N.º

1.1 Idade em anos: [________]
1.3 Sexo: [1] Masc [2] Fem
1.5 Estado Civil atual:

1.2 Local de Nascimento (UF): [_____]
1.4 Categoria Profissional:

[1] Solteiro

1.6 Tem filhos: [1] Sim [2] Não

[3]
Aux
[3] Viúvo/Separado Judicial

[1] Enf

[2] Casado/União Estável

[2] Tec

1.6.1 Número de Filhos: [_____]

1.7 Quem é o chefe da família:
[1] Esposo (a)/ Companheiro(a)

[2] Pai/Mãe

[3] Você

[4] Filhos

[5]
Outros

3
[ 10 ]
[ 10 ]
[8]
[8]
[6]
[5]
[6]
[6]
[4]
[4]
[3]
[2]

4 ou +
[14]
[13]
[11]
[11]
[6]
[5]
[6]
[6]
[6]
[4]
[3]
[2]

2. Classificação Econômica
2.1 Itens de consumo:
N.º
Itens
01
Banheiros
02
Empregados domésticos
03
Automóveis
04
Microcomputador
05
Lava louças
06
Geladeira
07
Freezer
08
Lava roupa
09
DVD
10
Microondas
11
Motocicleta
12
Secadora roupa

0
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]

1
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[2]
[2]
[2]
[1]
[2]
[1]
[2]

2
[7]
[7]
[5]
[6]
[6]
[3]
[4]
[4]
[3]
[4]
[3]
[2]

Somatória
Total de Pontos:
2.1.1 Grau de instrução do chefe de família e acesso a serviços públicos:
2.1.2 Grau de instrução do chefe da família:
[ 1 ] Analfabeto / Fundamental I incompleto
[ 2 ] Fundamental I completo / Fundamental II incompleto
[ 3 ] Fundamental II completo / Médio incompleto
[ 4 ] Médio completo / Superior incompleto
[ 5 ] Superior completo
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2.1.3 Serviços Públicos:

NÃO

SIM

Possui água encanada?

[0]

[4]

Sua rua é asfaltada?

[0]

[2]

Total de Pontos:
Total 2.1 + 2.2:
Total Ponto: Item 1 + Item 2:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Pontos
45 – 100
38 – 44
29 – 37
23 – 28
17 – 22
0 – 16

Classe Econômica
A
B1
B2
C1
C2
D–E

2.2 Possui Plano de Saúde? [1] Sim[2] Não
3. História Profissional:
3.1 Maior escolaridade:
[1] Ensino Fundamental
[4] Superior Incompleto
[2] Ensino Médio Incompleto
[5] Superior Completo
[3] Ensino Médio Completo
3.2 Qual sua maior formação na área:
[1] Enfermagem Superior

[6] Pós-Gradação lato sensu
[7] Pós-Gradação stricto sensu

[2] Técnico Enfermagem

[3] Auxiliar Enfermagem

3.3 Tempo de Formação na área: [__________]
3.4 Natureza do vínculo na Instituição:
[1] Estatuário/Efetivo

[2] Prestador de Serviço

[3] Cedido de outro Órgão Público

3.5 Ano de Ingresso na Instituição: [___________]
3.6 Unidade de lotação no Serviço de Enfermagem: [__________________________________]
3.7 Jornada Semanal de trabalho: [________] horas
3.8 Turno de trabalho mais praticado:
[1] Manhã + Plantão

[3] 12/60 Dia

[5] 12/60 Noite

[2] Tarde + Plantão

[4] 12/36 Dia

[6] 12/36 Noite
[1] Sim [2] Não

Quantos: [_______]

Natureza da instituição: [1]Pública [2] Priva
Natureza da instituição: [1]Pública [2] Priva

Jornada Semanal: [_______]
Jornada Semanal: [_______]

3.9 Possui outro vínculo de trabalho na área?
3.9.1 Se sim, vínculo 2
3.9.2 Se sim, vínculo 3

[7] Integral dia (8 horas)
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APÊNDICE B - AUTORIZAÇÃO PARA USO DO INSTRUMENTO QUALIDADE TOTAL
DE VIDA NO TRABALHO (TQWL-42)
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

ESTUDO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO ENTRE TRABALHADORES DA
ENFERMAGEM: ANÁLISE DA PRECARIEDADE DO TRABALHO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada
“Qualidade de Vida no Trabalho entre trabalhadores da Enfermagem: análise da precariedade
do trabalho”. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, caso aceite fazer parte do
estudo, assine ao final deste documento que está em duas vias, uma delas é sua e a outra é dos
pesquisadores responsáveis. O objetivo deste estudo é analisar a Qualidade de Vida no Trabalho
entre trabalhadores de enfermagem, na perspectiva da precarização do trabalho, em um hospital
do Sistema Único de Saúde, em Cuiabá-MT. Sua participação nesta pesquisa é livre e consistirá
em responder a dois instrumentos (questionários):1) Perfil sociodemográfico e profissional,
contendo informações acerca das suas características sociais, econômicas e profissional; 2)
Qualidade Total de Vida no Trabalho (TQWL-42), contendo uma escala, que buscará identificar
o seu nível de qualidade de vida no trabalho. A primeira parte você responderá em forma de
entrevista feita diretamente pela pesquisadora; a segunda você mesmo fará a leitura e
responderá às questões. O instrumento não conterá sua identificação pessoal e sua identidade
será mantida em absoluto sigilo durante todas as etapas da pesquisa. Caso durante a leitura deste
termo ou se no momento entrevistar surgir alguma dúvida, você poderá interromper e solicitar
o esclarecimento. Em caso de recusa você não terá nenhum prejuízo ou penalidade, bem como
poderá retirar seu consentimento e suspender sua participação em qualquer momento. Sua
participação poderá ter o risco de constrangimento ao responder questões dos questionários, o
que será observado pelo pesquisador que garantirá suporte necessário para amenizar possíveis
desconfortos, avaliando os ajustes necessárias para a coleta das informações ou suspendendo a
mesma. Qualquer possibilidade de algum dano a sua pessoa, previsto ou não neste instrumento,
será comunicado imediatamente ao Sistema CEP/CONEP que avaliará, em caráter emergencial,
a necessidade de adequação ou suspensão do estudo. Com sua participação você não terá
benefícios diretos à sua pessoa, porém, estará contribuindo para a produção do conhecimento
na área da saúde do trabalhador, possibilitando o planejamento de estratégias que visem a
melhoria dos vínculos empregatícios, das condições de trabalho na enfermagem, considerando
a sua saúde e qualidade de vida no trabalho e através dos resultados poderão ser elaboradas
políticas ou programas que contribuam para estes fins. Você não terá nenhum custo e não
receberá nenhuma vantagem financeira. Na produção de artigos e na divulgação dos resultados
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levantados, os dados referentes à sua pessoa serão confidenciais, não sendo divulgados de forma
a possibilitar sua identificação. Em caso de dúvidas acerca das questões éticas que envolvem o
presente estudo você poderá buscar esclarecimentos junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Mato Grosso, com sede no CCBS I – Campus Cuiabá ou por meio do
telefone (65) 3615 8254/6240 com a Coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa com seres
humanos, a Prof. Dr. Neudson Johnson Martinho. A pesquisadora responsável pelo estudo é a
mestranda Karlla Raryagnne Teixeira, da Faculdade de Enfermagem/UFMT. Seu telefone de
contato (65) 999631053 (celular pessoal). Você receberá uma cópia desse termo para que possa
localizar o pesquisador responsável a qualquer tempo, inclusive podendo fazer ligações a cobrar
para seu celular. Em caso de desistência futura, seus dados poderão ser solicitados por você e
estes serão excluídos da pesquisa.
Considerando os dados acima, CONFIRMO que fui devidamente informado (a) por escrito e
verbalmente dos objetivos desta pesquisa e concordo com a publicação dos resultados desde
que minha identidade seja mantida em sigilo.
Eu,_______________________________________________________________________,_
____anos, sexo______, Natural de__________________________________ UF_______,
portador(a) do documento RG Nº_________________________, declaro que entendi os
objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar.
Assinatura do participante: ____________________________________________________
Cuiabá (MT), _________de_______________de 2019.
Karlla Raryagnne Teixeira
Pesquisador Responsável/Faen UFMT
Prof. Dr. Antônio César Ribeiro
Pesquisador e Orientador/Faen UFMT
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ANEXOS

ANEXO A - INSTRUMENTO QUALIDADE TOTAL DE VIDA NO TRABALHO (TQWL42)
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ANEXO B - AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: PARECER DE
APROVAÇÃO
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