
0 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE NATAL 

CURSO DE ENFERMAGEM 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

PATRÍCIA FELIPE DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA DO ENFERMEIRO NOS DIFERENTES TURNOS DE 

TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2018 



1 

 

PATRÍCIA FELIPE DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA DO ENFERMEIRO NOS DIFERENTES TURNOS DE 

TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso realizado em 

cumprimento às exigências da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia de Natal como requisito parcial para obtenção 

do título de Bacharel em Enfermagem. 

 

Orientadora: Profa. Ms. Kézia Katiane Medeiros da 

Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2018 



2 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, a minha família e a minha orientadora Kézia Katiane Medeiros da 

Silva e a todos os meus colegas.  

O meu muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os serviços de saúde necessitam de uma assistência ininterrupta, sendo 

indispensável a jornada dupla e o trabalho no turno da noite o qual pode acarretar danos a 

qualidade de vida dos profissionais de saúde em especial o enfermeiro que representa mais de 

50% da força de trabalho. OBJETIVO: Analisar a qualidade de vida dos enfermeiros nos 

turnos hospitalares. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, 

de corte transversal, descritivo. O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário do Rio 

Grande do Norte. Os dados foram coletados no período de janeiro a setembro de 2015, com a 

utilização dos instrumentos: Questionário de Informações Pessoais e Profissionais e 

Questionário de Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF). Foram pesquisados 104 enfermeiros 

nos seus turnos de trabalho. RESULTADOS: A qualidade de vida em todos os domínios 

(Funcional, Psicológico, Social e Ambiente) e no geral dos enfermeiros do diurno foi melhor 

do que o que trabalhavam no noturno, e significativamente, no domínio social (p=0,014) e 

pontuação geral (p=0,024). CONCLUSÃO: Concluiu-se que os enfermeiros que trabalham no 

diurno apresentaram padrão e qualidade sono e qualidade de vida melhores que os profissionais 

que atuavam no noturno. 

 

Descritores: Sono; Turnos de trabalho; Enfermeiros; Qualidade de Vida. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The health services need uninterrupted care, being indispensable the 

double journey and the work in the night shift which can cause damage to the quality of life of 

the health professionals, especially the nurse who represents more than 50% of the strength of 

job. OBJECTIVE: To analyze nurses' quality of life in hospital shifts. METHODOLOGY: 

This is a quantitative, cross-sectional, descriptive study. The study was developed at the 

University Hospital of Rio Grande do Norte. Data were collected from January to September 

2015, using the instruments: Personal and Professional Information Questionnaire and Quality 

of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF). 104 nurses were screened during their work shifts. 

RESULTS: Quality of life in all domains (Functional, Psychological, Social and 

Environmental) and overall daytime nurses was better than those working at night, and 

significantly in the social domain (p = 0.014) and overall scores (p = 0.024). CONCLUSION: 

It was concluded that the nurses who work in the daytime presented better sleep quality and 

quality of life than those who worked at night. 

 

Descriptors: Sleep; Shifts-work; Nurses; Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de saúde necessitam de uma assistência ininterrupta, sendo indispensável a 

jornada dupla e o trabalho no turno da noite o qual pode acarretar danos a qualidade de vida 

dos profissionais de saúde, em especial o enfermeiro que representa mais de 50% da força de 

trabalho (MAURO et al., 2013). 

A qualidade de vida no trabalho, o bem-estar dos profissionais, a garantia dos serviços 

prestados se constitui um desafio para a gestão, pois para realizar a promoção da qualidade de 

vida da população, é necessário que está se inicie pela saúde dos profissionais (FERREIRA; 

PILATTI, 2009). 

 Por muitos autores a qualidade de vida é definida somente como a ausência de doença, 

já outros por um conceito mais abrangente que envolve bem-estar físico, mental, social, 

psicológico e emocional (MAURO et al., 2013). 

O ambiente hospitalar é caracterizado por uma das formas mais modernas da sociedade 

no que se refere à divisão de trabalho, ainda que, em hospitais, as escalas de trabalho sejam 

organizadas geralmente em turnos fixos de 24 horas durante o dia e sete dias por semana. Na 

área da saúde, em especial, a profissão da enfermagem, uma das formas de organizar o trabalho 

foi a de implantar o período noturno com o intuito de prestar cuidado continuado e atender a 

necessidade da população pelos serviços de saúde (MAGNAGO; LISBOA; GRIEP, 2009). 

O enfermeiro é responsável por prestar cuidados de forma direta com o desempenho de 

atividades assistenciais, liderança de equipes, além de coordenar processos administrativos e 

realizar o autocuidado (MINAYO; DESLANDES, 2008). 

O trabalho do enfermeiro é reconhecido como estressante, é muito alto o risco de 

adoecimento no trabalho noturno favorecendo o aumento da sonolência e vários tipos de riscos 

físico, químicos, biológicos e ergonômicos (CRESWELL et al., 2010).  

A presença dos enfermeiros no turno da noite esta cada vez mais frequente da sua área 

de atuação. O trabalho noturno acontece por causa das necessidades econômicas, o mesmo 

atrapalha diretamente na qualidade de vida e possíveis perturbações na saúde (LISBOA et al., 

2010). Trabalhar a noite pode ser negativamente prejudicial a saúde, podendo causar distúrbios 

no ritmo biológico, dificultar a manutenção do sono, problemas no matrimonio, maus hábitos 

alimentares, cuidados com os filhos e com família, podendo colocar em risco a segurança do 

paciente e ocasionar acidentes de trabalho (SILVA; FERREIRA, 2011). 

Nesse sentido, a necessidade dos enfermeiros em terem uma boa qualidade de vida leva 

a realidade de fatores estressores que trabalha neste serviço dificultando assistência humanizada 
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aos pacientes. No Brasil, o interesse em estudar a qualidade de vida do enfermeiro tem 

aumentado nos últimos anos, o crescimento da quantidade de estudos de novas políticas 

nacionais. Esse interesse de que as condições de trabalho influenciam na qualidade de vida, 

interferindo no seu processo de saúde doença (OLER et al., 2005; AMENDALA; OLIVEIRA; 

ALVARENGA, 2008). 

Com a evolução da profissão a enfermagem tornou-se mais ampla, assume papeis não 

só assistenciais, mas na liderança. Isso tornou seu processo de trabalho estressante, fazendo 

com que suas atividades sejam desgastantes, devido a uma longa jornada de trabalho (SILVA 

et al., 2013). 

 Considerando a problemática apresentada, é de grande relevância analisar as questões 

que dizem respeito à qualidade de vida dos profissionais de enfermagem, visto que este é um 

fator que influencia diretamente nos resultados e na qualidade da assistência prestada pela 

enfermagem à sua clientela. Este estudo tem por objetivo identificar a qualidade de vida dos 

enfermeiros que atuam nos diferentes turnos hospitalares. 

 

2 MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, extraido do 

projeto guarda chuva “O sono de trabalhadores por turnos da enfermagem: repercussões na 

saúde e aspectos psicofisiologicos”. 

A pesquisa foi realizada na cidade de Natal/RN no Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O horário de trabalho da equipe de 

enfermagem do hospital consta de jornadas de trabalho de seis horas diárias para o turno diurno, 

com uma folga semanal e para o noturno, jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas de 

folga.  

Participaram da pesquisa 104 enfermeiros que trabalhavam nos turnos diurno e noturno 

de trabalho do HUOL. Todos os enfermeiros que concordaram em participar da pesquisa 

voluntariamente assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. Os dados 

foram coletados no período de janeiro a setembro de 2015, durante as atividades de enfermagem 

no hospital. 

Os instrumentos utilizados foram: Questionário Whoqol-bref, e dados sócio 

demográficos. 
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O WHOQOL-Bref foi desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização 

Mundial de Saúde (World Health Organization – Quality of Life). É um questionário derivado 

do WHOQOL-100, sendo uma versão mais breve deste. Foi traduzido e validado para a língua 

portuguesa por Fleck et al. (2000). Durante o processo de validação, o instrumento mostrou 

características satisfatórias de consistência interna, validade discriminante, validade de critério, 

validade concorrente e fidedignidade teste-reteste. O WHOQOL-bref avalia um bom 

desempenho psicométrico com praticidade de uso.  

 É um instrumento autoaplicável que considera os últimos sete dias vividos pelos 

respondentes, consta de 26 questões, sendo duas gerais das quais, uma se refere à vida e a outra 

à saúde e não estão incluídas nas equações estabelecidas para análise dos resultados. As demais 

vinte e quatro perguntas são relativas quatro domínios e suas respectivas facetas que compõem 

o instrumento original. 

O domínio físico focaliza as seguintes facetas: dor e desconforto, energia e fadiga, sono 

e repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos, 

capacidade de trabalho; o domínio psicológico contempla as facetas: sentimentos positivos, 

pensar, aprender, memória e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, 

sentimentos negativos, espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais; o domínio das 

relações sociais abrange as facetas: suporte (apoio) social, atividade sexual; e o domínio meio 

ambiente inclui as seguintes facetas: segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos 

financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade, oportunidades de adquirir 

novas informações e habilidades, participação e oportunidades de recreação/lazer, ambiente 

físico: poluição, ruído, trânsito, clima, transporte.  

As respostas são formadas por cinco itens opcionais, em escala tipo Likert que variam 

de um a cinco pontos, sendo que a escala varia de intensidade, de nada a extremamente; a escala 

de capacidade de nada a completamente; a escala de avaliação de muito satisfeito a muito 

insatisfeito e muito ruim e muito bom e a escala de frequência varia de nunca a sempre. Todas 

as facetas possuem respostas de 1 a 5, sendo que as questões de número 3,4 e 26, os escores são 

invertidos em função de 1=5; 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. As duas facetas Q1 e Q2 avaliam a qualidade 

de vida geral e são calculadas em conjunto para gerar um único escore independente dos escores 

dos domínios (FLECL et al., 2010). 

Para levantamento sociodemográfico da população aplicou-se um questionário com 

questões fechadas, nome ou código, sexo, idade, estado civil, número de filhos, local de trabalho 

no hospital, turno de trabalho, tempo de formação na área e tempo de permanência no turno, se 

trabalha em outro local, se realiza outras atividades. 
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No primeiro contato com o sujeito, antes do início da entrevista foi assinado pelo 

entrevistado (a) o TCLE. E em seguida solicitou-se o preenchimento da ficha de identificação 

com as características individuais, o preenchimento do questionário do Whoqol-Bref. 

Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônicos por meio de 

digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel. Após esse processo, foram exportados 

para o programa Statistical Package of Social Sience (SPSS) 20.0. Nas análises dos dados 

relativos à caracterização dos enfermeiros foram analisados mediante estatística descritiva 

(média, desvio padrão, mínimo e máximo, frequências absolutas e relativas). Para a estatística 

inferencial, foi utilizado o teste de Fisher, caso as caselas da amostra fossem menores que cinco 

< 5, ou o teste Qui-Quadrado.  

Os escores dos domínios da qualidade de vida foram realizados pelo SPSS versão 20.0 

respeitando os princípios dos cálculos pelas expressões divulgadas pelo grupo WHOQOL 

(1998). 

A análise foi realizada em estatística descritiva e, para comparação entre domínios da 

qualidade de vida e as variáveis de interesse utilizou-se o teste do Qui-quadrado, a após verificar 

a não normalidade das variáveis escalares pelo Teste Kolmogorov-Smirnov, optou-se pelo 

coeficiente de correlação de Spearmann e Mann Whitney. Adotou-se o nível de p < 0,05 de 

significância estatística.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob o Parecer nº 751.567, seguindo as normas da Resolução 466 de 2012 

do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos.  

 

3 RESULTADOS 

 

A população da amostra foi dividida em dois grupos: turno diurno com 64 sujeitos 

distribuídos da seguinte forma: 35 sujeitos dos setores de enfermaria, e 29 sujeitos do 

ambulatório; no turno noturno 40 sujeitos distribuídos em 33 sujeitos dos setores de enfermaria 

e 7 do ambulatório (Tabela 1). 

Dentre os critérios sociodemográficos (Tabela 1), evidenciaram-se predominância do 

sexo feminino 94(90,4%) e faixa etária entre 24 e 45 anos de idade 76 (73,1%). Em ambos os 

turnos 76 (75,1%) comparado à faixa de 46 a 68 anos, existe uma considerável diminuição de 

profissionais, com 7 (6,7%).  

Quanto às características laborais dos profissionais que trabalham no turno noturno 

existe maior concentração nos setores de enfermaria 33 (31,7%), que nos ambulatórios com 
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7(6,7%), visto que poucos serviços funcionam durante a noite. Em relação ao tempo de 

profissão, existe uma maior predominância de 1 a 25 anos 78 (75,0%) de ambos os turnos, em 

comparação a faixa de 26 a 49 anos com n total de 26 (25%).   

Quanto às características de hábito de vida, do total de profissionais 59 (56,7%) não 

praticam atividades físicas, sendo que 39 (37,5%) são do turno diurno e a minoria ingere álcool 

socialmente 49(47,1%).  

 

Tabela 1. Distribuição das características sociodemográficas, hábitos de vida e laboral dos 

enfermeiros segundo turno de trabalho. Natal, RN, 2016.  

 
Características 

sociodemográficas 

Turno de trabalho 

Diurno                Noturno 

Total 

N  N  N  

Sexo      

Feminino 58  36  94  

Masculino 06  04  10  

Faixa etária      

24 a 45 anos 43  33  76  

46 a 68 anos 21  7  28  

Estado Civil       

Com companheiro 33  19  52  

Sem companheiro 31  21  52  

Características laborais      

Setor      

Enfermaria 35  33    68  

Ambulatorial 29  7    36  

Tempo de Profissão       

1 a 25 anos 47  31    78  

26 a 49 anos 17  9    26  

Possuir mais de um trabalho       

Não 36  10    46  

Sim 28  30    58  

Ingere álcool socialmente      

Não 37  18    55  

Sim 27  22    49  

Atividade Física     

Aeróbica 11  6    17  

Anaeróbica 10  10    20  

Ambos 4  4    8  

Não pratica 39  20    59  

Total 64  40    104  
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Quadro 1. Comparação da qualidade de vida dos enfermeiros segundo turno de trabalho. Natal, 

RN, 2015. 

Fonte: Própria pesquisa (2015). 

Observa-se no Quadro 1 os resultados das correlações entre os domínios da QV e os 

turnos de trabalhos, apontando que os enfermeiros da noite demonstraram o aspecto social e a 

QV geral menor quando comparados com o diurno. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Os estudos mostraram predominância em relação ao sexo feminino, independente do 

âmbito de trabalho, corroborando com o nosso estudo que evidência o sexo feminino em ambos 

os turnos, esse aumento pode ser provocado pela enfermagem ainda ser reconhecida na 

sociedade por uma profissão estritamente feminina. No artigo de Magalhães et al. (2007), 

participaram 415 profissionais sendo que, dentre os que referiram o gênero, 333 eram mulheres 

e 62 homens, com um predomínio de profissionais enfermeiros do gênero feminino. 

 No que diz respeito a idade observou que a maioria dos enfermeiros encontravam-se na 

faixa etária 24 a 45 anos. Em outro estudo, a média de idade foi de 41 anos, variando entre 25 

e 64 anos de idade sendo a maior incidência estava entre 35 a 44 anos (45%) (COSTA et al., 

2015). 

Com relação a jornada de trabalho essas mulheres têm dupla jornada, seus afazeres 

domésticos causam sofrimento psíquico, o que a torna desmotivada no seu trabalho. A mulher 

não só tem o seu emprego, mas acumula funções domésticas e o cuidado com os filhos, o que 

aumenta ainda mais sua carga de atividades, deixando-a mais vulnerável aos problemas aqui 

levantados e enfrentados pelo trabalho em turno (GERONDI; GELBCKE, 2011). 

O trabalho da enfermagem hospitalar requer atenção máxima durante a execução sendo 

necessária a preocupação com a qualidade de vida dos profissionais. Verificou melhores escores 

nos enfermeiros que atuavam no turno diurno quando comparado aos trabalhadores do turno 

noturno, a qualidade de vida dos enfermeiros que trabalha no turno noturno é menor, pois a 

 

WHOQOL-BREF 

 

Turno de trabalho 

Mann-Whitney 

p-valor 
Diurno Noturno 

Mín - Máx Média (DP) Mín - Máx  Média (DP) 

Domínio Funcional 43 - 96 71,2 (12,7) 32 - 86 66,6 (12,3) 0,07 

Domínio Psicológico 38 - 96 72,2 (12,1) 29 - 92 67,4 (14,4) 0,15 

Domínio Social 25 - 100 71,6 (17,6) 25 - 100 62,7 (17,6) 0,01 

Domínio Ambiente 38 - 100 65,4 (10,8) 38 - 88 63,3 (11,1) 0,32 

Qualidade de vida 43 - 98 70,1 (11,1) 40 - 86 65,0 (11,4) 0,02 
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uma redução do estado de alerta, e um aumento da indisposição física e mental, e um aumento 

da sonolência no turno diurno (ROMANZINI; BOCK, 2010). 

No que diz respeito a qualidade de vida o enfermeiro do turno noturno apresenta uma 

qualidade de vida ruim se comparado ao diurno. Porém eles procuram escolher o horário de 

trabalho no turno da noite por necessidades individuais, ou seja, aos estudos, aos filhos, pelo 

salário melhor pois recebem adicional noturno, além destas há questões que demonstram a 

frequência de trabalho (ROMANZINI; BOCK, 2010). 

O domínio mais afetado da qualidade de vida foi o domínio social, pois os profissionais 

relatam não coincidir as atividades com as datas festivas familiares. Relacionando as alterações 

na saúde e o isolamento social (MAGALHÃES et al., 2017). 

 

5 CONCLUSÃO   

 

A qualidade de vida de uma forma geral em todos os domínios foi melhor pra o grupo 

diurno e significativamente estatísticas no domínio social e na pontuação geral. 

A pesquisa forneceu evidências sobre o impacto do trabalho por turnos para os 

enfermeiros, com uma carga horária exaustiva, assumindo responsabilidades e cobranças que 

nem sempre são de sua competência, não tendo seu reconhecimento bem definido no processo 

de trabalho, sugerindo assim novos estudos que comtemplem intervenções para melhorar a 

qualidade de vida desses trabalhadores. 

O enfermeiro, em qualquer serviço que atue, merece apoio e respeito. É preciso 

desenvolvimento de políticas que promovam á saúde, com vistas de melhor qualidade de vida.  
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