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INTRODUÇÃO
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A organização do processo de trabalho é constitutiva da prática
da enfermagem, em especial do enfermeiro, desde a
institucionalização da profissão, em meados do século XIX.
Durante mais de 150 anos, a organização do ambiente
terapêutico é parte importante do trabalho da enfermagem,
sendo que esteve alicerçado, desde a sua concepção, na
divisão técnica e social do trabalho.
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INTEGRAÇÃO ENTRE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
SAÚDE, SUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PRAZOS, RITMO DE
TRABALHO E PRESSÃO NO TRABALHO.

3

Recursos materiais
controle sobre seu
próprio trabalho
Chances de
promoção/desenvolvimen
to

Organização
do trabalho de
enfermagem
Oportunidade de decisão

Integração entre os
setores de trabalho

POLÍTICA NEOLIBERAL


Influencia o processo de trabalho de enfermagem,
sistematizado por normas e rotinas de serviços, visto que
compreende um modelo técnico de fazer, caracterizado tanto
por ser uma atividade produtiva cujas ações de saúde são
diversificadas como por ser um trabalho organizado na lógica
da administração taylorista, consistindo--se em um labor
decomposto por tarefas, hierarquizado e sistematizado em
trabalhadores por categorias profissionais.

POLÍTICA NEOLIBERAL
TRABALHADORES
COMPETITIVIDADE
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METODOLOGIA
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Revisão integrativa.
Objetivo: analisar as evidências científicas sobre gestão da organização do
trabalho do enfermeiro na perspectiva da qualidade de vida no trabalho.
Para a composição do estudo foram utilizadas as seguintes bases de dados:
BVS, LILACS, PubMed, CINAHAL, Scopus e Cochrane.
Delimitação de artigos entre 2011 e 2015.
Descritores: enfermeiros, trabalho, hospital, saúde do trabalhador e qualidade
de vida.
Critérios de inclusão: artigos completos em português, espanhol e inglês,
sujeitos da pesquisa acima de 18 anos, período entre 2011-2015, pesquisas
exclusivamente com enfermeiros.

RESULTADOS
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Onze artigos selecionados
As publicações são dos EUA, Canadá, Brasil, Irã, Itália, Jordânia, Nova Zelândia, Japão e Índia
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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Em relação à organização do trabalho do enfermeiro e o impacto na qualidade de vida no
trabalho evidenciou-se que, dificuldades relacionadas ao cliente, falta de recursos e
sobrecarga de trabalho podem elevar o estresse dos enfermeiros e portanto, são
necessárias intervenções abrangentes destinadas a minimizar o risco de estresse
ocupacional e melhorar o apoio social e qualidade de vida destes profissionais como
demonstrou o estudo realizado na Jordânia.



o impacto do trabalho por turnos reafirmando a necessidade e os benefícios do descanso
noturno durante o plantão e a relação com a segurança do paciente. Um artigo publicado no
Canadá demonstrou que o descanso noturno foi afetado pelas demandas da assistência
ao paciente e segurança, as necessidades de pessoal, e fatores organizacionais e
ambientais
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Outro artigo discute as fortes evidências de que o trabalho por turnos tem efeitos
negativos sobre os trabalhadores de saúde, sua segurança e desempenho. Verificou-se
que os enfermeiros na Índia enfrentavam muitos problemas relacionados com a saúde e
bem-estar, fadiga social e situações domésticas, não sobrando muito tempo para a vida
pessoal e familiar em função da organização dos turnos de trabalho e que viajar a noites
era arriscado para eles.



Mais de 50% demonstravam interesse na troca do turno de trabalho, demonstrando os
problemas enfrentados e seu impacto na saúde pessoal das enfermeiras do sexo feminino que
poderiam ser reduzidos mediante horários de trabalhos mais estáveis .
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Outro artigo enfoca as experiências dos enfermeiros que realizam trabalho por turnos e
que têm idade superior a 50 anos. Foram analisados os 3273 questionários recebidos onde
notadamente percebeu-se os efeitos deletérios sobre as relações familiares e sociais,
saúde física e mental (nomeadamente padrões de sono e fadiga), e diminuindo a tolerância
para o trabalho por turnos à medida que envelhecem, reforçando que a melhoria das
condições de trabalho, incluindo o aumento do acesso ao horário de trabalho flexível, bem como
o desenvolvimento de recursos sobre como lidar com o trabalho por turnos são recomendados

14



A organização do trabalho do enfermeiro impacta também na retenção e evasão desses
profissionais como demonstram outras duas publicações. Um estudo exploratório realizado
na Itália analisou a evasão dos enfermeiros com menos de 3 anos de experiência de trabalho
e os resultados mostraram que 34,4% dos enfermeiros deixavam o hospital dentro de 1 ano,
43,8% deles já tinha pedido para ser transferido para um outro hospital.



Além disso, eles estavam menos satisfeitos com seu trabalho atual, com o relacionamento
com os colegas, o gerente do setor e os médicos, também apresentavam-se menos
competentes, menos comprometidos com sua unidade e menos apoiados pela organização
em comparação com que os enfermeiros que pretendiam ficar. Este estudo suporta a
importância de aumentar a satisfação no trabalho e comprometimento organizacional para a
retenção de enfermeiros
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Um trabalho realizado no Canadá demonstrou que estratégias de retenção e recrutamento
são essenciais para o fornecimento de força de trabalho. Uma série de iniciativas de
retenção e recrutamento para os enfermeiros foi realizada em Alberta no Canadá entre 2001 e
2007 e cerca de 1.600 enfermeiros participaram dos sete programas. Como resultado,
sistemas, políticas e mudanças de procedimento foram desenvolvidos para apoiar a sua
execução.



A avaliação concluiu que a participação levou a melhorias percebidas na confiança dos
enfermeiros, maior controle sobre seu ambiente de trabalho, diminuição dos níveis de
estresse, aumento da energia e moral e a melhora da capacidade de prestar cuidados de
alta qualidade.
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Em relação à necessidade de uma cultura saudável de gestão como impacto positivo na
qualidade de vida no trabalho do enfermeiro, um estudo realizado no Irã realizado em dois
hospitais públicos e dois provados com 207 enfermeiros evidenciou o impacto saudável da
cultura de gestão de erro em uma organização sobre a qualidade do trabalho do
enfermeiro e relações significativas entre cultura de gestão de erro, QVT e desempenho,
visto que de acordo com a importância do reforço da QVT e desempenho no trabalho em
organizações como hospital, a difusão da cultura positiva da gestão do erro desempenha papel
positivo na qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros
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O impacto do trabalho na vida pessoal dos enfermeiros foi discutido em dois artigos no qual
um trabalho realizado no Japão com 1236 enfermeiros cujo objetivo era examinar a
consciência de equilíbrio trabalho-vida entre os enfermeiros em um hospital universitário
no Japão evidenciou correlação entre equilíbrio trabalho-vida e 'satisfação no trabalho' e
'motivação no trabalho,' enfermeiros que estavam satisfeitos com seu trabalho e aqueles
que foram altamente motivados apresentaram maior equilíbrio trabalho-vida. Houve uma
correlação significativa entre a satisfação e motivação.



Outro estudo realizado nos EUA demonstrou que como a maioria dos trabalhadores, os
enfermeiros enfrentam o desafio de equilibrar as demandas pessoais e as realizações do
trabalho. Hospitais podem facilitar um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal para os
enfermeiros usando ferramentas já existentes. Igualmente importante, o enfermeiro pode usar
seus conhecimentos e recursos para cuidar de si, o que pode melhorar significativamente a sua
experiência de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, independente das exigências do seu
ambiente de trabalho.
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Em relação à necessidade de apoio emocional e social que tragam repercussão positiva na
qualidade de vida no trabalho do enfermeiro, um estudo realizado nos EUA avaliou um
programa de resiliência de fadiga da compaixão para enfermeiros oncológicos. Relatou
benefícios obtidos a partir de um programa de intervenção em fadiga da compaixão. Os
participantes receberam estratégias úteis para o gerenciamento de estresse no trabalho e em
casa.



Outro estudo realizado no Brasil sobre prazer e sofrimento: avaliação de enfermeiros
intensivistas à luz da psicodinâmica do trabalho evidenciou que para os fatores de prazer, a
liberdade de expressão apresentou uma avaliação satisfatória, e a realização profissional foi
apreciada de maneira crítica. Para os fatores de sofrimento, observou-se uma avaliação
crítica para o esgotamento profissional, e uma apreciação satisfatória para falta de
reconhecimento. O estudo permitiu compreender melhor a subjetividade impressa no
trabalho de enfermagem e reafirmou a importância de analisar a natureza psicossocial do
trabalho para o fortalecimento das ações em saúde do trabalhador.

CONCLUSÕES
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A literatura pesquisada reforça a necessidade de discutir as
condições de trabalho do enfermeiro por meio da gestão
participativa, propondo melhorias na organização do trabalho, à luz
dos preceitos da qualidade e satisfação do profissional no ambiente
de trabalho para redução do estresse a melhoria das condições de
trabalho, influenciando, assim, na promoção da saúde e na
prevenção de doenças nos enfermeiros.
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