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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM 
NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

O trabalho na vida dos indivíduos assume diferentes significados, se por um lado faz 

o ser humano sentir-se feliz e realizado,  por outro pelas inadequações e/ou excessos na 

atividade laboral  pode transforma-se em um elemento patogênico, nocivo à saúde do 

trabalhador1.  

Estudos realizados mostram que os trabalhadores da área de saúde ocupam umas 

das profissões campeãs de estresse e baixa qualidade de vida (QV), estando em 3º lugar 

neste ranking, ficando atrás somente dos controladores de voos e motoristas de ônibus 

urbano, que ocupam o segundo lugar, e dos policiais e seguranças privados, classificados 

em primeiro lugar1. 

Nessa direção, este paper tem por objetivo identificar os fatores predominante que 

impactam negativamente a qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros que atuam nos 

serviços de urgência e emergência.  

Justifica-se visando traçar estratégias que busquem a prevenção aos afastamentos por 

motivo de saúde e a demonstração da necessidade de implantação de políticas de 

valorização do profissional enfermeiro são produtos esperados como resultado desta análise, 

visando-se minimizar os índices de afastamentos do trabalho. 

Há diversos conceitos de QV que envolvem indicadores objetivos e subjetivos 

sobre as concepções que fazem parte da vida humana, a temática da qualidade de vida 

assume dois tipos de interpretação: a que possui aspectos intrínsecos, a saber, do íntimo de 

cada indivíduo e suas experiências de vida; e a de aspectos extrínsecos, que discute a 

influência do meio em que cada pessoa está inserida2-3. 

No âmbito do trabalho, com as constantes mudanças impostas pelos sistemas 

competitivos novas tecnologias foram implantadas, e as vertiginosas transformações de 

valores e conceitos, integrando diferentes culturas; por consequente, as empresas têm 

aumentado o grau de exigência sobre seus trabalhadores. Entretanto, há evidências de que 

se exige muito sem qualquer tipo de qualificação técnica prévia, ou, mais importante ainda, 

sem nenhuma preparação psicológica ou física dos que realizam as tarefas ou funções 

impostas. Com todo este acúmulo de exigências, aumentam também, em escala geométrica, 

o descontrole emocional, os acidentes de trabalho, o estresse e outras situações, e 

patologias que diminuem a operacionalidade e o rendimento profissional. 
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A QV pode ser entendida como uma percepção do indivíduo acerca de sua posição 

na vida, assim como no contexto cultural e no sistema de valores nos quais se encontra 

inserido e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações de vida4-5. 

Todas estas exigências e atribuições fazem com que os trabalhadores tenham, em 

diferentes graus, todas as patologias que foram mencionadas anteriormente. Tais 

circunstâncias levam o homem a ter uma diminuição em sua qualidade de vida; em recente 

relatório da Organização das Nações Unidas sobre Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de 2016, menciona a 79ª colocação do Brasil. 

Essa posição poderia ser melhor, como já o foi em 2003 (65ª colocação), não fosse 

pela disparidade que ainda se verifica entre as cidades e entre os estados deste país.  

Há pouco tempo, algumas empresas brasileiras começaram a realizar lentamente, 

investimentos no campo das atividades físicas e esportivas para os seus trabalhadores, com 

o intuito de melhorar o rendimento laboral e a qualidade de vida, consequentemente, 

melhorando de sobremaneira a competitividade e a qualidade das empresas.  

Estudos mostram que a melhoria das condições de trabalho e o projeto de 

dispositivos técnicos adaptados às características do homem, com base em critérios 

ergonômicos, têm um duplo objetivo o primeiro refere-se ao conforto e à saúde dos 

operadores. Trata-se de evitar os riscos de acidentes e de doenças ligadas ao trabalho e de 

procurar diminuir, tanto quanto possíveis todas as formas de fadiga, sejam elas associadas 

ao metabolismo do corpo humano, à força muscular e das articulações ou às exigências 

cognitivas do trabalho. O segundo objetivo visa à eficácia na utilização de um produto ou 

na operação de um sistema de produção, que pode ser comprometida por exigências 

inadequadas ou excessivas das funções humanas6.  

Pontualmente a qualidade de vida no trabalho (QVT) tem sido objeto de reflexão 

no atual momento empresarial mundial, visto que os modelos de gestão baseados nas 

pessoas e na racionalidade das leis de mercado que regiam as empresas, já não mais reinam 

absolutas, mas passam a considerar fatores que proporcionam satisfação pessoal e faz com 

que os empregados se sintam parte integrante da empresa. A QVT tem sido preocupação 

desde que o trabalho foi concebido como meio de sobrevivência7. 

Trabalhar no ambiente de urgência e emergência requer do profissional habilidades 

específicas, conhecimento de procedimentos de suporte básico e avançado de vida, 

agilidade na tomada de decisões, vigilância e cuidados de saúde permanentes, sem deixar 

sua qualidade de vida e saúde de lado. Trata-se de um cenário que sofre modificações a 
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todo momento, com rotatividade intensa de usuários com queixas físicas, psíquicas e de 

condições sociais diversas. 

Ao longo de 2011 houve intensas movimentações para a retomada na condução da 

política de urgência e emergência, mediante 39 discussões e pactuações no âmbito da 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT)
8

. A aposta centrou-se no conceito de rede, por 

meio da qual seria possível superar a fragmentação do sistema e consolidar a rede de 

urgência e emergência, considerada de suma importância para o SUS.  

Apesar da aparente valorização da atenção básica, a incorporação do atendimento 

às urgências de baixa gravidade neste nível não pôde ser notada. A prioridade da agenda 

governamental até 2009 recaiu sobre a implantação do SAMU, quando a UPA e a Sala de 

Estabilização entram como prioridade8. 

Estudo realizado, com 126 profissionais de enfermagem de um hospital em São 

Paulo no ano de 2005, obtiveram uma baixa qualidade de vida em todos os domínios: físico 

(53,1) pontos, psicológico (60,8) pontos, relações sociais (66,3) pontos e, por fim, meio 

ambiente com uma média de 49,4 pontos9. 

Há de considerar também que o hospital é um ambiente no qual presenciasse 

constantemente tensões, sejam elas físicas ou psicológicas, que, por conseguinte, refletem 

na sua relação com o meio em que vive. Acerca desse ambiente, discorrem que o hospital 

pode ser encarado como um ambiente de extrema angústia onde a emergência vira rotina e 

é comparado ou até considerado pior que a morte, fatores que não são levados em 

consideração9.  

Com base na ideia acima, pode-se compreender que o ambiente hospitalar 

apresenta diversos fatores que podem propiciar o adoecimento dos profissionais de saúde. 

Este adoecimento é principalmente de ordem física, devido ao constante manuseio de 

pacientes com postura inadequada na realização de procedimentos de rotina9. 

 Nessa linha de raciocínio, há estudo constatando que o exercício da profissão de 

enfermagem, além de ser consumidora de energia psicológica, emocional e física dos 

profissionais envolvidos, geralmente é extremamente estressante, interferindo diretamente 

na qualidade de vida do profissional9. Sendo assim, destacaram que os principais agentes 

estressores que acometem os profissionais de saúde, estão relacionados ao hospital, no 

qual, sobretudo, envolve aspectos ligados a satisfação no trabalho, tempo de serviço, horas 

de trabalho diário, setor que ocupa e o perfil dos clientes que prestam assistência. 

Conclui-se que os fatores físicos, emocionais e psicológicos podem impactar 
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negativamente na qualidade de vida no trabalho profissionais enfermeiros, dado excessiva 

carga de trabalho, posturas inadequadas na prestação do cuidado, insatisfação, estresse 

dentre outros. Deste modo, acredita-se que por meio de ações preventivas e da redução de 

situações geradoras de estresse, podem ser alternativas para a melhoria qualidade de vida 

no trabalho destes profissionais. 
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