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RESUMO 

 

 A pesquisa tem importância fundamental a partir das estatísticas de qualidade de 

vida no trabalho dos profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros e tem 

objetivo de estudar a qualidade de vida nos enfermeiros da atenção básica. A 

metodologia estudada é bibliográfica. Os resultados enfatizam estatísticas que 90% 

da população mundial sofre de problemas relacionados as condições de trabalho e 

qualidade de vida no trabalho. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

bibliográfica, pois os dados foram pesquisados através de fontes secundárias (livros, 

artigos e revistas). Este tipo de estudo exige pensamento reflexivo uma vez que 

consiste em analisar as colocações dos vários autores estudados, e a partir de 

então, interpretar e chegar a algumas conclusões, com base na fundamentação 

teórica realizada. O objetivo do estudo: O estudo teve como objetivo caracterizar a 

qualidade de vida como um aspecto importante na área de saúde do trabalhador e 

verificar aspectos epidemiológicos em relação as suas causas, consequências, 

classificação e prevenção para a saúde do trabalhador. Pode-se dizer que, as 

pesquisas na área do qualidade de vida estão despontando no Brasil, estão 

despertando o interesse e merecem destaque especial pela importância desta 

temática na atualidade. Muito permanece a ser pesquisado, não só em nível de 

levantamentos quanto em relação a classes trabalhadoras mais afetadas, os grupos 

de riscos e os fatores psicossociais que atuam como estressores poderosos na 

população brasileira, como também em nível experimental em estudos que 

possibilitem a testagem de métodos terapêuticos a serem utilizados em ambientes 

como hospitais e centros de saúde. Na área ocupacional, em virtude do interesse 

dos grandes empresários, provavelmente ocorrerá um avanço nas investigações 

científicas nos próximos anos.  

 

Descritores:    Enfermagem. Qualidade de Vida no Trabalho. Saúde da Família. 
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ABSTRACT 

 

The research has fundamental importance from the statistics of quality of life at work 

and aims to study the level of quality of life at work in nurses in primary care. The 

methodology studied is bibliographic. The results show that nurses. The present study 

is characterized as a bibliographical research, because the data were researched through 

secondary sources (books, articles and magazines). This study type requires reflexive 

thinking once it consists of analyzing the several studied authors' placements, and starting 

from then, to interpret and the to arrive some conclusions, with base in the accomplished 

theoretical basis. The objective of the study: The study had as objective characterizes the 

occupational quality of life at work as a risk psychossocial in the area of the worker's health 

and to verify epidemic aspects in relationship your causes, consequences, classification and 

prevention for the worker's health.   It can be said that, the researches in the area of the 

quality of life at work are blunting in Brazil, they are waking up the interest and they deserve 

special prominence at the present time for the importance of this thematic one.  A lot it stays 

to be researched, not only in level of risings as in relation to more affected working classes, 

the groups of risks and the factors psychossociais that act as powerful quality of life at work 

in the Brazilian population, as well as in experimental level in studies that make possible the 

test of therapeutic methods be used her/it in atmospheres as hospitals and centers of health. 

In the occupational area, by virtue of the great entrepreneurs' interest, it will probably happen 

a progress in the scientific investigations next years.    

 

Descriptors: Nursing. Family Health. Quality of life at work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a Estratégia Saúde da Família (ESF), como política pública 

nacional, tem-se destacado como modelo estratégia de reorganização da atenção 

básica fundamentada baseada na lógica da vigilância à saúde.  

Foi implantada em todo o Brasil como o principal e mais importante meio para 

a reordenação da atenção à saúde, conforme preconizam os princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde. Suas ações representam a concepção de saúde 

centrada na promoção da Qualidade de Vida (QV), por meio dos seus principais 

objetivos, que são: a prevenção, a promoção e a recuperação da saúde.  

Entender a Saúde da Família como estratégia de mudança baseada na 

reorientação do modelo de atenção à saúde significa repensar as práticas, os 

valores e os conhecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo de 

produção social da saúde. Amplia-se a complexidade das ações a serem 

desenvolvidas e aumentam-se os limites e possibilidades de atuação, o que requer 

dos profissionais de saúde novas habilidades. 

Os profissionais precisam desenvolver um trabalho de qualidade, capaz de 

estimular estimulando a comunidade na busca de melhores condições de saúde. 

Desta forma, devem visualizar diversos aspectos que envolvem a população, 

incluindo as condições biopsicossociais, econômicas, culturais e espirituais. (MUNIZ, 

2015). 

Conhecer a Qualidade de Vida dos trabalhadores da saúde permite identificar 

as mudanças necessárias para a promoção do bem-estar, assim como a adequação 

de condições para a sua reabilitação. Dependendo dos domínios afetados na 

Qualidade de Vida, os mesmos trabalhadores podem deparar-se com diversos 

transtornos, inclusive com comprometimento das funções e atribuições no trabalho 

(RODRIGUES, 2015). 

Entre os componentes das equipes de saúde da família, esta pesquisa faz um 

recorte para a Qualidade de Vida do enfermeiro, em função de sua relevância como 

ator social e para o desenvolvimento dos sistemas de saúde. Inserido no movimento 

de reordenação do modelo de atenção à saúde, ele se destaca pela significativa 

responsabilidade nas diversas ações desenvolvidas na comunidade e na sua 
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equipe. de saúde. Esses profissionais são agentes participantes e encarregados de 

operar as atividades básicas 

Os estudos sobre Qualidade de Vida voltados para essa categoria 

profissional, no Brasil, são escassos e não possuem consenso metodológico, o que 

dificulta a construção de um corpus de conhecimentos específicos. Não foram 

encontrados estudos voltados para enfermeiros da atenção básica na literatura 

científica brasileira (MUNIZ, 2015). 

A avaliação da Qualidade de Vida dos enfermeiros oferece subsídios para 

melhorar o processo de trabalho em saúde, a prática clínica, a relação profissional 

usuário e para orientar a (re)definição de políticas públicas específicas para esses 

profissionais, no desempenho de suas funções. 

A melhoria das condições de vida e de trabalho desses profissionais pode 

gerar um impacto positivo na saúde, tanto dos enfermeiros, quanto da população por 

eles assistida. Neste sentido, esta investigação tem por objetivo avaliar a Qualidade 

de Vida dos enfermeiros das equipes de saúde da família, verificando a relação 

entre as variáveis sociodemográficas e os domínios da Qualidade de Vida 

(RODRIGUES, 2015). 

Qualidade de vida está ligada a Fatores físicos, tecnológicos, psicológicos e 

sociais do trabalho. Envolve ainda a satisfação, respeito mútuo entre os 

indivíduos e participação do trabalhador de forma a executar suas Funções de 

forma satisfatória e valorizada. É fundamental conhecer a qualidade de vida 

dos profissionais de enfermagem envolvidos no contexto da Estratégia Saúde 

da Família para que ações de promoção do bem-estar sejam planejadas, 

favorecendo suas condições de trabalho (RODRIGUES, 2015). 

Na atualidade, o trabalho é considerado como um dos fatores muito 

importantes na vida das pessoas que começam a trabalhar cada vez mais jovens. 

Um indicador disso é que as pessoas ao serem apresentadas geralmente se 

perguntam o que fazem e onde trabalham. Na maioria das vezes é percebido como 

indesejado, como um fardo pesado, que acaba nos impedindo de viver. No entanto, 

o trabalho também percebido como algo que dá sentido à vida, eleva status, define 

identidade pessoal e impulsiona o crescimento do ser humano (RODRIGUES, 2015). 

O trabalho é indesejado, justamente porque na atual conjuntura da sociedade, 

ele se apresenta de forma fragmentada e sem sentido, burocratizado, cheio de 

normas e rotinas, ou então, cheio de exigências e conflitivo com a vida social ou 
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familiar. Mas, mesmo assim, ele é importante ou vital para o ser humano na atual 

sociedade, apesar de poucas coisas positivas poderem ser ditas com relação a 

saúde e qualidade de vida do trabalhador. (ODDONE, 2015) 

Atualmente, muitas pessoas adoecem por causa do trabalho. Independente 

do sistema político, o mundo do trabalho moderno parece tomar uma configuração 

sentida pelo homem como mentalmente e espiritualmente pouco saudável. Em 

decorrência disso, estão surgindo indicadores negativos com relação a saúde e 

qualidade de vida do trabalhador tais como: aumento dos índices de acidentes, 

surgimento de novas doenças, alcoolismo, fumo, crescente consumo de drogas, 

stress, doenças cardiovasculares e perda de contato do homem com a natureza 

(ODDONE, 2015). 

É importante compreender esses fatores sociais, tendo em vista que a 

existência de novas demandas do meio ambiente vem exigindo uma crescente 

eficácia das empresas. Por outro lado, a maior conscientização dos trabalhadores 

tem levado a constantes reivindicações, no sentido de um trabalho mais humano e 

compensador (MUNIZ, 2015). 

No caso de uma atividade profissional que requer exigências físicas e 

psíquicas do trabalhador, particularmente, é fator desencadeante de preocupações, 

ansiedade e até de afecções físicas em algumas profissões. Por outro lado, estando 

o trabalhador consciente de que a sua saúde poderá interferir na sua produtividade, 

o mesmo poderá   utilizar medidas preventivas ou lutar por melhores condições de 

trabalho, evitando assim, possíveis transtornos à sua saúde (RODRIGUES, 2015). 

Nesse sentido os próprios empresários já estão reconhecendo que é 

necessário criar condições adequadas para que as pessoas possam desenvolver o 

seu potencial e a sua criatividade e evitar aquelas que possam gerar uma má 

qualidade de vida e stress no trabalho (ODDONE, 2015). 

De um modo geral, não está estabelecido um consenso sobre o conceito e 

qual seria a melhor forma de avaliar a QVT e/ou satisfação de trabalhadores da 

Estratégia de saúde da família. 

A maioria dos estudos dessa área vem abordando a QV dos pacientes e de 

seus familiares, sendo que estudos sobre a QVT de profissionais são produzidos 

com menor frequência. E, dentre os estudos realizados, predomina a ênfase maior 

na dimensão patológica, incluindo principalmente o processo de adoecimento e 

fatores de risco para os profissionais de saúde ligados às cargas biológica, física e 
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química a que são submetidos, especialmente no ambiente hospitalar (ODDONE, 

2015). 

Na Atenção Básica à Saúde da população, tem sido possível perceber várias 

situações de estresse e insatisfação quanto ao trabalho por parte dos trabalhadores 

de diferentes categorias profissionais, dentre eles a da Enfermagem, que apontam 

para a pouca atenção as suas próprias condições de saúde. De fato, as unidades 

básicas de saúde (UBS), como principal porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS), configuram-se como ambientes em frequente tensões para as equipes 

de saúde e para os usuários. 

Neste contexto, é constante o lidar com novos e diversos problemas de 

saúde, nem sempre de fácil e rápida resolução, implicando a responsabilização pela 

atenção à saúde dos usuários no decorrer do tempo, devendo-se acolher a 

população, atentando-se para suas inúmeras necessidades e demandas. 

(RODRIGUES, 2015). 

Contudo, torna-se necessária essa atenção também para quem a 

proporciona, visto que os profissionais de saúde, como os agentes comunitários 

(ACS), médicos, dentistas e profissionais de Enfermagem, dentre outros, devem 

estar muito bem preparados e com condições biopsicosociais satisfatórias para o 

trabalho, tornando o local de trabalho mais interessante e humanizado, valorizando-

se todos os envolvidos na produção de saúde. 

Tomando por base a importância da participação ativa dos profissionais nas 

questões relativas às suas vidas, saúde e trabalho, o presente estudo objetivou 

apreender as concepções e experiências sobre QV e QVT para enfermeiros da 

Atenção Básica à Saúde, tendo em vista as particularidades que tais concepções e 

experiências possam assumir (MUNIZ, 2015). 

 

1.1 QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

A relação entre saúde e qualidade de vida parece óbvia: o próprio senso 

comum nos diz que ter saúde é a primeira e essencial condição para que alguém 

possa qualificar sua vida como de boa qualidade. Mas o que parece óbvio e claro 

nem sempre o é, na realidade. Tanto a concepção de saúde como a de qualidade de 

vida comportam discussões e interpretações diversas (MUNIZ, 2015). 
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Assim, da mesma forma que a paz não pode ser entendida tão-somente como 

a ausência de guerra, ter saúde não significa apenas não estar doente. Em uma 

concepção mais ampla, como quer a Organização Mundial de Saúde, ter saúde 

significa uma condição de bem-estar que inclui não apenas o bom funcionamento do 

corpo, mas também o vivenciar uma sensação de bem-estar espiritual (ou 

psicológico) e social, entendido este último – o bem-estar social – como uma boa 

qualidade nas relações que o indivíduo mantém com as outras pessoas e com o 

meio ambiente (MUNIZ, 2015). 

Esta concepção mais ampla de saúde aproxima-se do moderno conceito de 

qualidade de vida, embora dele não venha a ser sinônimo. A expressão “qualidade 

de vida” tem estado muito em moda, mas nem sempre tem sido empregada na real 

acepção ou, ao menos, na acepção proposta e aceita pelos estudiosos do assunto.  

Confunde-se, frequentemente, uma boa qualidade de vida com uma vida 

confortável do ponto de vista material; com uma vida plena de lazer e de viagens; 

com férias frequentes em lugares maravilhosos e com pouco trabalho, obrigações e 

aborrecimentos. Confunde-se também – ou pelo menos exige-se como condição 

sine qua non – com um bom nível de cuidados com o corpo (MUNIZ, 2015). 

A Qualidade de Vida no Trabalho pode hoje ser definida como uma forma de 

pensamento envolvendo pessoas, trabalho e organização, onde se destacam dois 

aspectos distintos: 1) “A preocupação com o bem-estar do trabalhador e com a 

eficácia organizacional; 2) A participação dos trabalhadores nas decisões e 

problemas do trabalho”. 

Esta definição torna um programa de Qualidade de Vida no Trabalho diferente 

de outras abordagens tradicionais. A operacionalização deste conceito é explicitada 

pelos autores, através de quatro aspectos ou programas: a participação do 

trabalhador nos problemas e soluções organizacionais; o projeto do cargo; inovação 

no sistema de recompensa e a melhoria no ambiente de trabalho. 

 

1.2 A PARTICIPAÇÃO DO TRABALHADOR 

 

O trabalhador é envolvido no processo de tomada de decisão em vários níveis 

organizacionais, através de uma filosofia organizacional adequada. A participação é 

operacionalizada através de análise e solução de problemas na produção feita, por 
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exemplo, pelos Ciclos de Controle de Qualidade e de grupos de trabalho 

cooperativos (MUNIZ, 2015). 

 

 

 

1.3 PLANO DE CARGOS 

 

Envolve a reestruturação do cargo dos indivíduos ou grupos. Os cargos 

devem atender às necessidades tecnológicas do trabalhador. O projeto do cargo ou 

plano de cargos inclui o enriquecimento do trabalho onde são fixados a maior 

variedade da tarefa, “feedback” e grupos de trabalho autorregulados (MUNIZ, 2015). 

 

1.4 INOVAÇÃO NO SISTEMA DE RECOMPENSA 

 

Envolve todo o plano de cargo e salário da organização e visa minimizar as 

diferenças salariais e de “status” entre os trabalhadores. 

 

1.5 MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Envolve mudanças físicas ou tangíveis nas condições de trabalho como: 

flexibilidade de horário, modificação do local dos equipamentos de trabalho entre 

outros (MUNIZ, 2015). 

 

1.6 A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 

TRABALHO 

 

A Qualidade de Vida e Promoção da Saúde no local de trabalho atendem, 

simultaneamente, aos interesses tanto do trabalhador como do empregador.  No 

caso do trabalhador, as razões são óbvias: uma vida melhor e provavelmente mais 

longa, como melhor saúde física e, principalmente, mais feliz. Este estado de maior 

felicidade advém não apenas do fato de o indivíduo sentir-se mais bem-disposto e 

com maior vigor físico, mas, sobretudo e principalmente, da sensação de bem-estar 

interior decorrente da melhoria das relações pessoais que mantém no trabalho, além 
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do fato de passar a vivenciar o trabalho não como tortura e fonte de dissabores, mas 

como algo prazeroso e desejável (MUNIZ, 2015). 

Nesse sentido, o presente trabalho justifica-se devido a necessidade da 

Medicina do Trabalho em agir diretamente com esses profissionais mostra que o 

tema representa um problema para a saúde e qualidade de vida do trabalhador, no 

sentido de promover, manter e restaurar saúde, bem como, a de seus familiares e 

demais grupos (MUNIZ, 2015). 

 Por sua vez, estando a Medicina do Trabalho preocupada com a saúde e 

qualidade de vida do trabalhador, se faz necessário analisar a evolução dos 

conceitos sobre saúde, qualidade de vida, o trabalhador e as possíveis variáveis que 

possam propiciar melhores condições de integridade física e mental do trabalhador 

(ODDONE, 2015). 

 Daí, esse trabalho poderá se tornar fonte de informações para estudos futuros 

e/ou mais aprofundadas - já que a dificuldade em encontrar literatura sobre o 

assunto foi muito evidente; assim como poderá despertar e estimular o acadêmico e 

futuro profissional, a realizar pesquisas sobre fatos e fatores que interferem na 

capacidade de adaptação do ser humano em qualquer área  profissional. 

 O objetivo desse trabalho foi oferecer aos profissionais da área de Saúde 

Ocupacional, subsídios bibliográficos quanto a saúde dos trabalhadores, condições 

de trabalho e Qualidade de Vida, como também, a possível implantação de 

programas de promoção da saúde para uma qualidade de vida total e qualidade de 

vida no trabalho dos enfermeiros na Estratégia de Saúde da Família; estudar a 

qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros na Estratégia de Saúde da Família; e 

verificar a Qualidade de Vida no Trabalho dos enfermeiros na Estratégia de Saúde 

da Família. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica, portanto é um estudo realizado a 

partir de fontes secundárias publicadas em artigos científicos, buscando a 

investigação da importância da qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros na 

Estratégia de Saúde da Família. A metodologia de pesquisa bibliográfica é uma 

grande contribuição para uma perspectiva aprofundada do desenvolvimento do 

conhecimento da saúde e doença (MINAYO, 2013). 
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A pesquisa bibliográfica realiza estudos e análises científicas de observações, 

conhecimentos, leituras, análises, interpretações de livros, 

periódicos, mapas, imagens, manuscritos e artigos científicos. Todo material 

recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer 

um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e sistemática que se faz 

acompanhar de anotações e fichamentos que, eventualmente, poderão ser utilizadas 

para a fundamentação teórica do estudo (MEDEIROS, 2015). 

A pesquisa bibliográfica tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições 

científicas disponíveis sobre determinado tema. Ela dá suporte a todas as fases de 

qualquer tipo de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do problema, na 

determinação dos objetivos, na construção de hipóteses e questões de pesquisas, 

na fundamentação teórica, na justificativa da escolha do tema e na elaboração do 

relatório final. Deve ser uma rotina de estudos na vida profissional de pesquisadores 

e estudantes (FERRARI, 2015). 

Para alcançar os objetivos do estudo foi feita uma busca de investigações 

pela revisão de literatura realizada, por meio da consulta eletrônica nas bases de 

dados da biblioteca virtual SciELO Brasil (Scientific Electronic Library Online), 

revistas científicas, dissertações e teses. Os descritores selecionados foram: 

Enfermagem; Estresse Ocupacional; Saúde da Família, condições de trabalho, 

desgaste físico e emocional (MEDEIROS, 2015). 

Para melhor enfatizar os resultados foram definidos dois critérios de inclusão 

e exclusão, sendo utilizados apenas publicações entre os anos de 2013 e 2017 e 

apenas pesquisas no idioma português, que tenham especificidade com o tema 

proposto e a problemática em questão. 

Como critério de inclusão foram considerados os artigos completos 

publicados nos últimos 05 (cinco) anos, que versavam sobre o tema, elencado por 

meio dos descritores anteriormente mencionados, excluindo-se qualquer artigo 

científico que tenha apresentado divergências do foco de estudo, além daqueles 

editados em língua estrangeira e/ou que tenha sido publicado fora do período de 

investigação estipulado. 

A análise preliminar do material foi feita por meio de leitura exploratória, 

selecionando assim os artigos científicos que realmente se enquadravam nos 

objetivos deste estudo, excluindo aqueles que não se encontravam dentro dos 

critérios adotados. Em seguida foi realizada uma leitura mais aprofundada do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscritos


13 
 

material pré-selecionado, buscando informações relevantes para a discussão da 

temática em questão. Foram utilizados os seguintes descritores:    Enfermagem; 

Qualidade de Vida no Trabalho; Saúde da Família. 

 

 

 

3 RESULTADOS 

 

N Ano País de 
origem 

Referências Descritores Método 

01 2015 Brasil Rev Rene, v. 16, 
n. 5, p. 672-81, 
out. 2015. 

Qualidade de vida, 
estratégia de saúde 
da família, condições 
de trabalho do 
enfermeiro 

Estudo observacional, seccional, 
de abordagem quantitativa 
 

02 2014 Brasil Revista Uniara, 
v.17, n.1, jul. 
2014. 

Enfermagem em 
Atenção primária; 
Atenção Primária à 
Saúde; Programa 
Saúde da Família; 
Consulta de 
Enfermagem.  

O estudo foi elaborado a partir de 
um levantamento bibliográfico de 
natureza exploratória, por meio da 
análise qualitativa de artigos 
pesquisados. 

03 2015 Brasil Consulta de 
enfermagem a 
vivência do 
enfermeiro na 
Estratégia de 
Saúde da 
Família 

Estratégia de saúde 
da família, condições 
de trabalho do 
enfermeiro 

Entrevista semiestruturada com 
sete enfermeiros 

04 2017 Brasil Dissertação 
(mestrado) -- 
Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
Goiás, Goiânia, 
2017. 

Ambiente de 
trabalho; Estresse 
psicológico; 
Enfermagem do 
trabalho; Saúde do 
trabalhador. 

Trata-se de um estudo transversal 
analítico com abordagem 
quantitativa. 

05 2016 Brasil Cad. Ter. Ocup. 
UFSCar, São 
Carlos, v. 24, n. 
3, p 497-507, 
2016. 

Qualidade de Vida, 
Profissional da 
Saúde, Saúde 
Pública 

Trata-se de um estudo descritivo de 
corte transversal realizado em um 
município de pequeno porte do 
interior do Rio Grande do Sul (RS). 

06 2016 Brasil Qualidade de 
vida dos 
profissionais que 
trabalham na 
estratégia saúde 
da família 
 

Qualidade de vida, 
Estratégia de saúde 
da família, 
profissionais de 
saúde 

 Trata-se de pesquisa quantitativa 
realizada em 11 Unidades de 
Saúde da Família (USF). 
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07 2015 Brasil Qualidade de 
vida no trabalho 
Bracarense.  

Qualidade de vida; 
Trabalho; 
Profissional de 
Saúde; Estratégia 
Saúde da Família. 

Trata-se de pesquisa qualitativa e 
descritiva. Participaram da 
pesquisa, agentes comunitários de 
saúde, auxiliares de consultório 
dentário, dentistas, enfermeiros, 
médicos e auxiliares/técnicos em 
enfermagem vinculados à 
Estratégia de Saúde da Família de 
um município de médio porte. No 
período da coleta dos dados, o 
município contava com 50 Equipes 
Saúde da Família, sendo 46 na 
zona urbana e quatro na zona rural, 
totalizando uma população de 531 
profissionais. 

08 2013 Brasil Rev. Ciênc. 
Saúde Nova 
Esperança, v. 
11, n. 2, p. 72-
85, set. 2013.  

Enfermagem. Saúde 
do trabalhador. 
Estratégia Saúde da 
Família 

Trata-se de estudo exploratório, 
com abordagem qualitativa, 
desenvolvido nos serviços de 
Atenção Primária em Saúde dos 
Municípios de Sumé e Monteiro, 
localizados no estado da Paraíba, 
Brasil 

09 2014 Brasil Estresse do 
profissional de 
saúde no 
ambiente de 
trabalho: causas 
e 
consequências. 
Caderno Saúde 
e 
Desenvolvimento
, v. 3, n. 2, dez. 
2014.  

Estresse 
ocupacional, 
condições de 
trabalho, desgaste 
físico e emocional. 

revisão de literatura realizada por 
meio da consulta eletrônica nas 
bases de dados da biblioteca virtual 
SciELO Brasil (Scientific Electronic 
Library Online), revistas científicas, 
dissertações e teses. 

10 2014 Brasil BOLELLA et al., 
Educação 
baseada na 
comunidade 
para as 
profissões da 
saúde: 
aprendendo com 
a experiência 
brasileira. São 
Paulo: FUNPEC 
Editora, 2014. 

Profissões de saúde, 
educação para 
saúde da 
comunidade, 
integração ensino 
serviço 

Revisão Bibliográfica 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

 4 DISCUSSÃO  

 

É considerada importante a qualidade de vida no trabalho como forma de 
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aperfeiçoar o trabalho do enfermeiro na ESF. É recomendável melhorar as 

condições de trabalho do enfermeiro para minimizar o estresse ocupacional. Não 

existe uma clareza sobre o conceito de estresse, mas os enfermeiros vivenciam 

estressores diversos: relacionados aos fatores intrínsecos ao trabalho, às relações 

no trabalho, aos papéis estressores e à estrutura organizacional (StACCIARINI; 

TRÓCCOLI, 2015).  

A avaliação da Qualidade de Vida dos enfermeiros oferece subsídios para 

melhorar o processo de trabalho em saúde, a prática clínica, a relação profissional 

usuário e para orientar a (re)definição de políticas públicas específicas para esses 

profissionais, no desempenho de suas funções (ODDONE, 2015). 

A melhoria das condições de vida e de trabalho desses profissionais pode 

gerar um impacto positivo na saúde, tanto dos enfermeiros, quanto da população por 

eles assistida. Neste sentido, esta investigação tem por objetivo avaliar a Qualidade 

de Vida dos enfermeiros das equipes de saúde da família, verificando a relação 

entre as variáveis sociodemográficas e os domínios da Qualidade de Vida 

(MORAES; KILIMNIK, 2015). 

Muitos fatores prejudicam a qualidade de vida do trabalho do enfermeiro, 

sofrimento emocional, dupla jornada de trabalho, cansaço diário, insatisfação devido 

aos baixos salários e condições de trabalho, relacionamento interpessoal, considera 

o estresse uma questão de saúde coletiva devido aos prejuízos gerados à saúde do 

trabalhador (RAMOS, 2014). 

Foi observado que a qualidade de vida no trabalho na enfermagem precisa 

melhorar, que a profissão realmente é estressante, mas que os enfermeiros buscam 

estratégias de enfrentamento como atividade física, relacionamento com familiares, 

sair com amigos, pensar em Deus, lazer, entre outros visando diminuir este estresse. 

Conclui-se com isto que é importante estudar mais o assunto buscando pesquisa de 

campo, para que os fatores que ocasionam estresse possam ser minimizados 

(SELYE, 2015). 

Qualidade de vida no trabalho tem importância fundamental no trabalho do 

enfermeiro, Relações Socioprofissionais e o domínio Ambiental apresentam 

menores escores. Descritivamente, houve correlação negativa entre todos os 

Fatores do contexto de trabalho e os domínios Físico, Psicológico e Social. 

Condições inadequadas para exercer o trabalho, a Falta de organização e a 

dificuldade nas relações sociais impactam negativamente a qualidade de vida dos 
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profissionais de enfermagem (MARQUES, 2015). 

Na Atenção Básica à Saúde da população, tem sido possível perceber várias 

situações de estresse e insatisfação quanto ao trabalho por parte dos trabalhadores 

de diferentes categorias profissionais, dentre eles a da Enfermagem, que apontam 

para a pouca atenção as suas próprias condições de saúde. De fato, as unidades 

básicas de saúde (UBS), como principal porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS), configuram-se como ambientes em frequente tensões para as equipes 

de saúde e para os usuários (LOPES, 2013). 

O trabalho como todos os processos vitais e funções do corpo, é uma 

propriedade inalienável do indivíduo humano. Músculos e cérebros não podem ser 

separados de pessoas que os possuem; não se pode dotar alguém com sua própria 

capacidade para o trabalho, seja a qualquer preço.  

A insatisfação reflete a remuneração inadequada; a alienação, um sentimento 

de que o trabalho é pessoalmente prejudicial; e a anomia, uma falta de envolvimento 

moral. Observa-se ainda como meios de solução ou de minimização para estes 

problemas o enriquecimento do trabalho que seria adotado em nível individual e os 

métodos técnicos para a reestruturação dos grupos de trabalhos. 

Deve-se considerar ainda que o local de trabalho constitui o meio de acesso à 

grande maioria da população adulta. Isso resulta em vasta audiência para o 

desenvolvimento de programas de Promoção da Saúde e qualidade de Vida. As 

facilidades operacionais também são razões adicionais a facilitar tais ações nos 

locais de trabalho: geralmente há espaço, há canais de comunicação e uma série de 

outras facilidades práticas para a implantação do programa. Some-se a isso a 

possibilidade de que as mensagens educativas alcancem também os familiares dos 

trabalhadores, ampliando-se, assim, o universo.  

De acordo com o que foi exposto, observa-se que não só o programa de 

saúde dos trabalhadores, como também o de uma alimentação saudável no local de 

trabalho é de fundamental importância, devendo abranger e inter-relacionar-se com 

todos os outros programas de saúde. Dentro deste contexto três aspectos 

importantes devem ser levados em consideração: 1) A existência de um Sistema de 

Nutrição Dietética (SND) e refeitório na empresa é, como já foi dito, altamente 

desejável, embora não obrigatória; 2) Havendo um refeitório, os empregados em 

relação aos quais se detectarem problemas (sobrepeso, hipertensão, diabetes ou 

displipidemias) deverão ter sua dieta individualizada/adequada a sua situação, 



17 
 

segundo prescrição médica e do(a) nutricionista; 3) A participação da família é 

fundamental. Adianta pouco educar o funcionário com relação a uma nutrição 

saudável se os que com ele convivem, em especial o cônjuge, também não 

receberem a mensagem. Assim sendo, é recomendável que o cônjuge participe das 

reuniões de grupo, palestras e cursos ou, como alternativa, sejam elaboradas e 

desenvolvidas atividades voltadas para os familiares (nos finais de semana, por 

exemplo). 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa tem importância fundamental a partir das estatísticas de qualidade 

de vida no trabalho dos profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros e tem 

objetivo de estudar a qualidade de vida nos enfermeiros da atenção básica. 

Os resultados enfatizam estatísticas que 90% da população mundial sofre de 

problemas relacionados as condições de trabalho e qualidade de vida no trabalho. 

A conceituação de que qualidade de vida é discutida numa dimensão 

multifatorial muito mais ampla do que meramente a presença ou ausência de saúde. 

Para avaliar a qualidade de vida, são apontadas cinco dimensões: saúde física e 

mental, atividades diárias, sociais e de lazer, além de percepções gerais de bem-

estar.  

Dentro dessa concepção, recentes experiências e pesquisas de Programas 

de Saúde dos Trabalhadores, com suas diversas características e peculiaridades, 

vêm sendo desenvolvidas e abrindo um novo campo de trabalho na área da saúde e 

forçando as instituições a pensarem suas ações neste setor, ao mesmo tempo em 

que têm contribuído para a busca de novas relações entre empregados e patrões.  

No entanto, observa-se que existe dificuldades para a implantação de um 

Programa dessa natureza. Dificuldades de ordem financeira e material, mas 

também, e talvez até sobretudo, às resistências que costumam se opor a partir de 

diversos níveis hierárquicos.  

Para finalizar, chega-se à conclusão de que com a melhoria das condições de 

trabalho, os profissionais de enfermagem devem tornar-se mais satisfeitos com seus 

serviços. A promoção da saúde das pessoas depende de fatores ligados a elas 

mesmas, à adoção de hábitos saudáveis de vida no plano individual, mas, também, 
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das condições ambientais nas quais estão inseridas, em especial no local de 

trabalho. Os padrões individuais de comportamento perdem força e tendem a ser 

abandonados se não receberem do ambiente reforço e estímulo. Somente quando o 

meio em que vive for fonte de suporte e apoio, o indivíduo conseguirá manter, ao 

longo da vida, hábitos saudáveis. 

O estudo recomenda que sejam realizadas pesquisas atualizadas 

evidenciando esta temática diante do número reduzido de pesquisas atualizadas 

nesta área de estudos. 

a) Que as Instituições de Saúde organizem programas de Saúde e Qualidade 

de Vida para seus trabalhadores; 

b) Que as empresas implantem programas de motivação e satisfação para o 

trabalhador; 

c) Que os profissionais de saúde atentem para as questões referentes aos 

processos de Saúde e Qualidade de Vida do trabalhador; 

d) Que os serviços de saúde tenham equipes multiprofissionais para 

desenvolvimento de programas de Saúde e Qualidade de Vida dos 

trabalhadores; 

e) Que os serviços de saúde realizem pesquisas sobre saúde e a visão que o 

trabalhador tem sobre Qualidade de Vida. 
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