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Resumo

As relações entre as condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores têm-se

destacado como elemento estratégico da luta dos trabalhadores em defesa de padrões mais

qualificados e saudáveis de vida. O objetivo deste trabalho foi descrever as condições de trabalho

e estimar a prevalência de “suspeitos” de Transtornos Mentais Comuns (TMC) e de casos positivos

ao Teste CAGE (bebedores-problema) em profissionais de enfermagem de um Hospital

Especializado de Feira de Santana, Bahia. Realizou-se um estudo epidemiológico de Corte

Transversal, utilizando na coleta de dados um questionário autoaplicável, não identificado, com

destaque para itens relativos a aspectos sociodemográficos, características do trabalho, hábitos de

vida e “suspeitos” de TMC e de bebedores-problema (Self Reporting Questionnaire, SRQ-20; Teste

CAGE). As informações foram processadas e analisadas utilizando-se o programa SPSS 9.0 da Sala

de Situação e Análise Epidemiológica e Estatística (SSAEE) do Departamento de Saúde (DSAU) da

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Os profissionais de enfermagem referiram

sobrecarga de trabalho e baixa remuneração no hospital estudado. As queixas de saúde mais

frequentes estavam relacionadas à postura corporal e à saúde mental. A prevalência de “suspeitos”

de TMC foi de 14,6%. O teste CAGE triou 3,6% de indivíduos como bebedores-problema. As

condições de trabalho e saúde observadas apontam para a necessidade de mudanças na

organização do trabalho de enfermagem.

Palavras-chave: Transtornos mentais comuns. SRQ-20. CAGE. Profissionais de enfermagem.

Prevalência.

a Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPSC), Sala de Situação e Análise Epidemiológica e Estatística (SSAEE),
Departamento de Saúde (DSAU), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

b Estudantes de Graduação do Departamento de Saúde (DSAU), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
  Endereço para correspondência: Campus Universitário, Departamento de Saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana.
Avenida Transnordestina, s/n, Bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, Bahia, Brasil. CEP: 44031-460. lua@uefs.br



39

Revista Baiana

de Saúde Pública
WORK AND HEALTH AMONG PROFESSIONALS OF NURSING OF A HOSPITAL

SPECIALIZED IN FEIRA DE SANTANA, BAHIA

Abstract

The survey investigated the conditions work and descriptive was prevalence of CMD

and positive from CAGE test among nursing of professionals from the Hospital Specialized in Feira

de Santana City, Bahia, Brazil. The cross-sectional and descriptive study explores. The data collection

was carried out using an unidentified self-administered questionnaire, with emphasis on items

relating to demand-control-support situation and occurrence of CMD and positive from CAGE Test

(Self Reporting Questionnaire, SRQ-20 and CAGE Test). The data and statistical analyses were

stored using the software SPSS for Windows, 9.0 of Situation and Analyses Epidemiologic and

Statistics Room from the Health Department of Feira de Santana State University. The nursing of

professionals referred excessive work overload, multiple jobs, low income. The most frequent

health complaints were related to body posture and to mental health. The overall prevalence of

CMD in the professionals surveyed was 14.6%. The prevalence of positive from CAGE Test was

3,6%.The observed work and health conditions point out the need of deep changes in the nursing

work organization.

Key words: Common mental disorders. SRQ-20. CAGE. Nursing of professionals. Prevalence.

TRABAJO Y SALUD EN PERSONAL DE ENFERMERÍA EN UN HOSPITAL ESPECIALIZADO,
FEIRA DE SANTANA, BAHIA

Resumen

Estudio epidemiológico de la sección transversal, que trató de estimar la prevalencia

de “sospecha” de trastornos mentales comunes (TMC) y de cazos pozitivos al teste CAGE

(bebedores-problema) y a posible asociación entre las características sociales y de trabajo en

personal de enfermería en un hospital especializado, Feira de Santana, Bahia. Los datos fueron

recolectados através de cuestionario auto-administrado, no identificado, con énfasis en las

características sociales y de trabajo y la “sospecha” de TMC e bebedores-problema (Self Reporting

Questionnaire/SRQ-20 y Teste CAGE). Los datos fueron procesados y analizados utilizando el

paquete estadístico SPSS for Windows 9.0, de La Sala de Situación e Análize Epidemiologica e

Estadistica de lo Departamento de Salud da Universidade Estadual de Feira de Santana (SSAEE/

DSAU/UEFS). El personal de enfermería referiu elevada carga de trabajo e baja remuneración. Las

queixas de salud mais frequentes fueram relacionadas la postura corporal y la salud mental. La
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prevalencia de “sospecha” de TMC foi de 14,6%. Lo teste CAGE triou 3,6% en los trabajadores

encuestados como bebedores-problema.

Palabras-clave: Trastornos mentales comunes. SRQ-20. Profesionales de enfermería. Prevalencia.

INTRODUÇÃO

Em princípio, o trabalho deveria ser fonte de prazer, já que, por meio dele, o

homem se constitui sujeito e reconhece sua importância para a sobrevivência de outros seres

humanos.1 A Carta de Ottawa,2 elaborada em 1986, na cidade canadense de mesmo nome,

durante a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde reconhece o trabalho

como fonte de saúde para o homem.

Entretanto, ao longo da História, o trabalho, para a maioria da humanidade, tem

representado dor, adoecimento e morte, fruto das diferentes formas de exploração a que os

homens têm sido submetidos ao longo dos séculos e que, nos primórdios do século XXI, tem se

intensificado.1

As influências do trabalho sobre a saúde dos trabalhadores são conhecidas desde a

antiguidade e, ao longo dos últimos três séculos, cresceu progressivamente a compreensão das

relações entre trabalho e processo saúde-doença. Avanços em vários campos do conhecimento

têm contribuído para isto, particularmente os da Epidemiologia, da Psicologia Social, da Ergonomia,

dentre outras.3

A enfermagem como profissão moderna nasceu no contexto da emergência do

sistema capitalista europeu, particularmente na Inglaterra, acompanhando a decadência dos

sistemas monástico-caritativos de assistência à saúde das populações, que ocorreu entre os séculos

XVI a XIX. Desde os primórdios de suas origens, a enfermagem profissional vivenciou modos de

divisão social e técnica do seu trabalho e esteve submetida a relações de compra e venda de força

de trabalho, tais como conhecemos contemporaneamente. Podem-se identificar duas

características do emergente sistema capitalista: a reprodução da divisão do trabalho e a utilização

de mulheres em atividades que exigiam pouca qualificação. O trabalho de enfermagem era

comparável ao trabalho doméstico e, consequentemente, com baixa remuneração.4

A formação do enfermeiro para o cuidado, como prática profissional, tem início em

1860, na Inglaterra, com Florence Nightingale, onde ocorreu a categorização da equipe de

enfermagem (Nurses e Lady-Nurses), havendo uma fragmentação das tarefas relacionadas ao

cuidado, já que às Ladies cabia o ensino e supervisão, e às Nurses as tarefas manuais.5

A enfermagem existe ao longo da história da humanidade, sendo constituída por

diferentes maneiras de cuidar. Atualmente, o trabalho de enfermagem é integrante do trabalho
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coletivo em saúde, é especializado, dividido e hierarquizado entre enfermeiros, técnicos e

auxiliares de acordo com a complexidade de concepção e execução.6

A especificidade do hospital psiquiátrico determinou diferentes modos de trabalhar,

originando, inclusive, a psiquiatria como especialidade médica. Atualmente, vive-se um período de

transformações na estrutura do modelo psiquiátrico, ou seja, surge uma nova proposta de

reorganização do sistema, o que aponta para uma melhoria na qualidade de vida e conquista da

cidadania dos usuários. No entanto, pouco se fala dos trabalhadores dos hospitais psiquiátricos.7,8

Transtornos Mentais Comuns (TMC) é uma expressão criada para designar sintomas tais

como insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas que

demonstram ruptura do funcionamento normal do indivíduo,9 mas não configuram categoria nosológica

da 10ª Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como dos Manuais de Diagnóstico e

Estatística (DSM) da Associação Psiquiátrica Americana.10 Entretanto, os transtornos mentais comuns

constituem problema de saúde pública e apresentam impactos econômicos relevantes em função das

demandas geradas aos serviços de saúde e do absenteísmo no trabalho.10,11

No campo da saúde mental, os TMC têm adquirido relevância e constituem-se

numa das principais morbidades que atingem os trabalhadores. Segundo a Organização Mundial de

Saúde (OMS), estima-se a ocorrência de índices de 25% de TMC e 5 a 10% de transtornos

mentais graves em indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos. Fatores como a pobreza,

sexo, idade, doenças físicas, fatores familiares e ambientais são apontados como fatores de risco

para esse transtorno.11,12

Estudo qualitativo e comparativo,12 realizado com funcionários de hospitais gerais,

hospitais psiquiátricos e empresas de variadas atividades, concluiu que os trabalhadores em saúde

mental apresentavam menos ansiedade que os demais profissionais pesquisados. Os resultados

indicaram que os trabalhadores que lidam diretamente com a loucura apresentaram uma

capacidade maior de repressão dos seus sintomas de ansiedade, o que pode representar um

importante mecanismo de defesa, ignorando a sofrida realidade à sua volta.

A associação de transtornos psíquicos às profissões de saúde tem sido estabelecida

por uma série de estudos que, até o momento, tem privilegiado as categorias dos médicos e dos

enfermeiros, sobretudo em atividades hospitalares, particularmente de urgência/emergência e

centros de terapia intensiva.12-16

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi descrever as condições de trabalho e estimar

a prevalência de “suspeitos” de TMC e de casos positivos a Teste CAGE (bebedores-problema) entre os

profissionais de enfermagem de um hospital especializado em Feira de Santana, Bahia, segundo

variáveis sociodemográficas, características do trabalho e hábitos de vida.
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Realizou-se um estudo epidemiológico de corte transversal, populacional e

exploratório, em município de médio porte do estado da Bahia no período de abril a julho de

2009.

O estudo de corte transversal é uma pesquisa em que a relação exposição-doença é

investigada em uma determinada população ou amostra, na qual se observa causa e efeito num

mesmo momento. Esse tipo de estudo tem sido utilizado com sucesso para detectar a ocorrência

de um determinado agravo à saúde e de fatores de risco.18

O município de Feira de Santana possui uma área total de 1.362 km², com uma

população de 535.284 habitantes. Sua sede caracteriza-se como a segunda maior cidade do estado

da Bahia, distando 107 km da capital Salvador. O perfil de atividade econômica do município

destaca a participação nos setores de prestação de serviços, agropecuária e industrial.17

Foram estudados todos os trabalhadores de enfermagem lotados em um hospital

especializado em saúde mental (enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de

enfermagem). Foram excluídos do estudo profissionais que atuavam em atividades administrativas,

profissionais afastados por licença maternidade, profissionais afastados por doença, em gozo de

licença prêmio e férias e aqueles que não consentiram em participar do estudo, após a leitura do

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário padronizado, já validado e

utilizado em pesquisas anteriores, respondido pelos próprios sujeitos da pesquisa, não sendo

necessário que o participante se identificasse. O questionário apresenta sete blocos: o 1° bloco

fornece uma ideia geral do perfil dos entrevistados (sexo, idade, situação conjugal, naturalidade e

tempo que atua no hospital); o 2° bloco aborda questões relacionadas às condições de trabalho

(remuneração, carga horária de trabalho, tipo de contrato, realização de outras atividades, local de

atuação no hospital etc.; o 3º bloco – JCQ (Job Content Questionneire) – avalia os aspectos

psicossociais do trabalho; o 4º bloco avalia a saúde física dos indivíduos, buscando identificar

queixas e sintomas de alguns agravos à saúde, doenças diagnosticadas, doenças ocupacionais e

acidentes de trabalho após ingresso no referido hospital; o 5º bloco avalia a saúde mental dos

trabalhadores mediante instrumento de detecção de “suspeitos” Transtornos Mentais Comuns

(TMC) – o Self-Report Questionnaire (SRQ-20); o 6º bloco aborda os hábitos de vida (uso de fumo

ou álcool, prática de atividades físicas e últimos exames realizados); e o 7º bloco é constituído pelo

Teste CAGE para detecção de bebedores-problema.

O Self Reporting Questionnaire – SRQ-20,19 desenvolvido sob coordenação da OMS e

validado para utilização no Brasil,19 apresentou sensibilidade de 83% e especificidade de 80%.19
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Estudos internacionais encontraram sensibilidade e especificidade variando entre 62,9% a 99% e 44%

a 95%, respectivamente.19 A versão mais utilizada em estudos de base populacional é composta por

20 questões: quatro sobre sintomas físicos e 16 sobre sintomas psicoemocionais (SRQ-20). As

respostas são do tipo “sim” ou “não”, atribuindo-se, respectivamente, valores de “1” e “0”. O ponto

de corte sugerido para a suspeição de TMC é o de sete ou mais respostas positivas.21

O teste CAGE é também um questionário padronizado, composto por quatro

perguntas. Sua denominação é derivada das iniciais das palavras-chave de cada pergunta do original

em inglês: 1) alguma vez sentiu que deveria diminuir ou parar de beber? (Cut down?); 2) as

pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber? (Annoying by criticism?); 3) sente-se

culpado pela maneira que costuma beber? (Guiltier about drinking?); 4) costuma beber pela manhã

para diminuir o nervosismo e a ressaca? (Eye-opener drink?). O CAGE é utilizado como teste de

triagem, para detecção de abuso no consumo de bebidas alcoólicas, adotando-se o ponto de corte

em duas ou mais respostas positivas para as quatro questões do teste. Apresenta alta sensibilidade,

especificidade e valores preditivos tanto na sua versão em inglês, como na versão em português.20

Os questionários foram entregues aos sujeitos da pesquisa no referido hospital

(cenário do estudo), acompanhados do TCLE. Foi realizada uma reunião coordenada pelos

pesquisadores para explicar aos trabalhadores os objetivos do estudo e como este seria conduzido.

Nessa ocasião, os trabalhadores que concordaram em participar assinaram o TCLE.

Visando verificar o tempo aproximado de preenchimento e a clareza do instrumento

de coleta de dados, foi realizado piloto em outro hospital especializado em saúde mental na

cidade de Salvador (BA).

Os trabalhadores que aceitaram participar do estudo preencheram o questionário no

próprio local de trabalho. Os questionários foram distribuídos e coletados pela mesma profissional

(entrevistadora). Sempre que um trabalhador, por razões relacionadas à dinâmica do serviço, não

podia interromper suas atividades para preenchê-lo, a entrevistadora, em comum acordo com o

trabalhador e a chefia do serviço, voltava em outra ocasião, a fim de evitar transtornos ao serviço.

Antes da entrega, a entrevistadora explicava novamente os objetivos do estudo, dava as instruções

gerais sobre o preenchimento e aguardava a devolução. Os questionários foram identificados por

número. Durante a coleta de dados, a entrevistadora e os autores reuniram-se semanalmente para

entrega e revisão dos questionários.

Foram construídos dois bancos de dados para confrontar as informações e identificar

possíveis erros de digitação. Foi utilizado o programa SPSS for Windows, 9.021 da Sala de Situação e

Análise Epidemiológica e Estatística (SSAEE) do Departamento de Saúde (DSAU) da Universidade

Estadual de Feira de Santana (UEFS).
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A análise estatística dos dados foi feita com o uso do programa SPSS for Windows

9.0. Foi realizada análise de associação entre as variáveis independentes – sociodemográficas,

hábitos de vida, características do trabalho – e o resultado do SRQ-20 e do Teste CAGE adotados

como variáveis dependentes. A Razão de Prevalência (RP) foi utilizada para medir as associações

entre as variáveis estudadas.

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da

UEFS, seguindo as recomendações da Resolução no. 196/9622 (Processo 061/2008).

RESULTADOS

Estudou-se 116 profissionais de enfermagem (91,7% da população total), dentre os

128 originalmente elegíveis. Houve 12 (9,3%) recusas, pois foram contatados, entretanto não

devolveram os questionários.

Dos profissionais de enfermagem estudados, 78,4% (91) eram do sexo feminino e

21,6% (25) do sexo masculino; 55,1% (64) eram casados, 15,8% (18) separados/divorciados e

14,9% (17) solteiros. Com relação à naturalidade, 35,3% (41) eram de Feira de Santana, 55,2%

(64) nasceram em outro município do estado da Bahia e 9,5% em outros estados. Em relação a

filhos, 85,3% (99) informaram possuí-los. A idade média da população estudada foi de 48,1

(DP=9,1) anos. Os homens apresentaram idade média de 47,0 (DP=9,4) anos e as mulheres,

49,5 (DP=9,0) anos (Tabela 1).

Com relação ao tempo de trabalho no hospital estudado, 62,3% (72) dos

profissionais de enfermagem que participaram da pesquisa apresentavam mais de 10 anos de

trabalho na instituição; 79,6% (90) possuíam vínculo de trabalho permanente (regime estatutário) e

20,4% (23) eram temporários – contrato de trabalho temporário baseado na Consolidação das Leis

do Trabalho (CLT). No tocante ao vínculo contratual, 72,4% (84) trabalhavam apenas na instituição

estudada, 25,0% (29) trabalhavam em outra instituição e apenas 2,6% (3) atuavam em mais de

duas instituições além do hospital estudado. Entre os enfermeiros, 57,9% (11) apresentavam mais

de um vínculo de trabalho; entre os auxiliares e técnicos de enfermagem, essa frequência foi de

13,1% (8) e 36,1% (13), respectivamente. A carga horária semanal de trabalho mais frequente na

instituição estudada foi a de 40 horas, 29,4% (32), seguida de 30 horas, 23,9% (26), dentre as

respostas válidas. O turno de trabalho mais frequente foi o diurno fixo 31,3% (36), diurno e

noturno 23,5% (27) e noturno fixo 20,0% (23). A renda mensal aproximada obtida com o trabalho

profissional, para 55,4% (62) dos profissionais estudados, foi igual ou inferior a três salários

mínimos. Os demais 44,6% (50) recebiam renda mensal igual ou superior a quatro salários

mínimos (Tabela 2).
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Com relação aos hábitos de vida, 97,4% (112) dos profissionais estudados afirmaram

desenvolver atividade de lazer – a mais citada foi assistir televisão 85,7% (96). Quanto a atividade

física, dentre os 50,0% (57) que informaram realizá-la, 27,6% (32) a praticavam com frequência

igual a duas e até quatro vezes por semana, sendo a caminhada a mais citada 75% (42). No

tocante ao uso de bebida alcoólica, 75,2% (85) informaram não fazer uso. Em relação ao

tabagismo, 61,9% (70) informaram que nunca fumaram, 25,7% (29) declararam-se ex-fumante e

7,1% (8) informaram fumar diariamente (Tabela 3).

Entre as queixas de saúde, destacaram-se como as mais frequentes: dor nas pernas

50,4% (57), dor nas costas 44,1% (49), dor nos braços 42,0% (47), cansaço mental 40,0% (44),

esquecimento 27,9% (31), nervosismo 25,2% (28), formigamento nas pernas 22,9% (25),

problemas digestivos 22,7% (22), rinite 22,0% (24), sonolência 20,4% (22), e insônia 20,0% (22).

Dentre os diagnósticos referidos desde que trabalham no hospital como profissionais de

enfermagem, ressaltaram; hipertensão arterial 44,7% (38), varizes em membros inferiores 10,6%

(9), lesões por esforços repetitivos (LER) 10,6% (9), infecção urinária 9,4% (8), lombalgia 8,2% (7)

e sinusite 5,9% (5) (Tabela 4).

Tabela 1. Características sociodemográficas dos profissionais de enfermagem de um hospital
especializado – Feira de Santana (BA) – 2009
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A prevalência de “suspeitos” de TMC e de bebedores-problema na população

estudada foi de 14,8% e 3,6%, respectivamente. Foi maior entre os profissionais com idade igual ou

superior a 45 anos 17,4% (15) e 3,6% (3), respectivamente, e entre os enfermeiros 15,8% (3). A

prevalência de bebedores-problema apresentou-se restrita aos técnicos e auxiliares de enfermagem

4,3% (4). Entretanto, se forem considerados apenas os profissionais de enfermagem que informaram

fazer uso de bebida alcoólica, a prevalência de bebedores-problema eleva-se para 14,8% (4

profissionais positivos ao teste CAGE dentre 27 profissionais que informaram fazer uso de bebida

Tabela 2. Características do trabalho dos profissionais de enfermagem de um hospital
especializado – Feira de Santana (BA) – 2009
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alcoólica). Com relação ao sexo, os casos “suspeitos” de TMC e de bebedores-problema

apresentaram-se restritos ao sexo feminino (Tabela 5).

v.35, supl.1, p.38-54
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A prevalência de “suspeitos” de TMC foi maior entre os profissionais de

enfermagem com idade igual ou superior a 45 anos 17,4% (RP=2,50), que recebiam de 1 a 3

salários mínimos (SM) 18,2% (RP=1,26), e aqueles que responderam ter filhos 16,3% (RP=2,76).

(Tabela 5).

A prevalência de bebedores-problema foi maior entre os profissionais de

enfermagem que recebiam de 1 a 3 SM, 10,0% (RP=3,45), e entre os que informaram realizar

atividade física até 1 vez por semana, 7,1% (RP=2,73).

Tabela 3. Hábitos de vida dos profissionais de enfermagem de um hospital especializado
– Feira de Santana (BA) – 2009
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Tabela 4. Características da situação de saúde dos profissionais de enfermagem
de um hospital especializado – Feira de Santana (BA) – 2009

Tabela 5. Relação entre as variáveis sociodemográficas, características do trabalho,
hábitos de vida e “suspeitos” de TMC e bebedores-problema em profissionais de
enfermagem de um hospital especializado – Feira de Santana (BA) – 2009
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DISCUSSÃO

Os resultados indicam que os profissionais de enfermagem do hospital estudado são,

em sua maioria, do sexo feminino, com idade igual ou superior 45 anos, casados, com filhos,

naturais de outros municípios do estado da Bahia, com predomínio de auxiliares e técnicos de

enfermagem, que trabalham exclusivamente no hospital estudado, preponderantemente no

período diurno, apresentando carga horária de trabalho de 40 horas, com contrato de trabalho

estável (estatutário), recebendo, em sua maioria, renda mensal de até três salários mínimos e com

mais de dez anos de trabalho na instituição estudada.

Os resultados apontaram que 72,4% (84) dos profissionais de enfermagem

apresentam apenas uma (1) inserção de trabalho, o que não deve acarretar sobrecarga de trabalho

entre esses profissionais. Esses resultados são diferentes dos obtidos em outros estudos.12,14

Entretanto, esta situação apresenta-se adequada, pois a atividade de enfermagem necessita de

tempo para interação entre profissional e paciente, acompanhamento e avaliação cotidiana, bem

como para integração à instituição hospitalar e atualização profissional (aquisição de

conhecimentos, habilidades e atitudes).

Observou-se entre os profissionais de enfermagem do hospital estudado que a

remuneração obtida com o trabalho pode ser considerada insatisfatória. Esse fato pode estar

relacionado com o incremente de atividades, dupla inserção, principalmente entre os enfermeiros,

que podem estar buscando ampliar a sua renda com outras atividades, gerando uma sobrecarga de

trabalho. Esses resultados assemelham-se aos de outros estudos.12,14

Entre os problemas de saúde relatados por essas pessoas, destacaram-se as queixas e

os diagnósticos relativos a transtornos mentais e posturais, que podem estar associados às

características tradicionais e atuais do trabalho de enfermagem: atender a pacientes, enfrentar a

dor, o sofrimento, a morte, excesso de trabalho, elevada responsabilidade, realização de diversos

procedimentos, atividades de plantão e baixa remuneração.12,14

Os profissionais de enfermagem estudados apresentaram prevalência de “suspeitos”

de TMC menor que a obtida em outros estudos realizados com profissionais da área de saúde,12-16

e foi menor que a obtida em estudos com outras categorias profissionais, a exemplo de

siderúrgicos,23 agricultores,24 trabalhadores na indústria de papel e celulose,25 metroviários,26

professores de nível médio,27 universitários.28

Os profissionais de enfermagem estudados também apresentaram prevalência de

bebedores-problema menor que em outras categorias profissionais, como siderúrgicos,23

agricultores,24 trabalhadores na indústria de papel e celulose,25 metroviários,26 e professores de

nível médio,27 universitários28 e médicos.15,
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A existência de condições desencadeadoras de sofrimento, estresse e ansiedade

no trabalho de enfermagem é uma realidade não mais contestada. No entanto, as repercussões

sobre a saúde desses trabalhadores, reconhecidamente expostos a fatores estressantes e

ansiogênicos, ainda são pouco conhecidas. Os resultados deste estudo apontam para a

prevalência de “suspeitos” de TMC entre enfermeiros em número menor que o encontrado em

outros estudos com a mesma categoria profissional, com outras categorias de trabalhadores de

saúde e com outras categorias profissionais.14,30 Esses resultados indicam a possibilidade de

existirem especificidades no hospital psiquiátrico que parecem diferenciá-lo de outros hospitais

ou de setores de um mesmo hospital, como emergência e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Faz-se necessário investigar elementos presentes na organização do trabalho desses hospitais,

especificamente, que podem constituir-se em fontes de satisfação à saúde dos profissionais de

enfermagem.

As condições de trabalho dos profissionais de enfermagem reveladas neste estudo

também se apresentaram distintas em relação a outros estudos com profissionais de saúde, em

particular com profissionais de enfermagem. Esses resultados reforçam o argumento da existência

de especificidades no hospital psiquiátrico que o diferenciam das demais instituições de saúde e

de outros hospitais. Entretanto, apontam semelhanças entre as condições de trabalho dos

profissionais estudados e a dos demais profissionais de saúde, como, por exemplo, a baixa

remuneração recebida e o excesso de queixas mentais e posturais. Neste caso, essa similaridade

pode estar revelando não diferenças na organização do trabalho, mas semelhanças no modo

operatório da atividade de trabalho em saúde.

Sobre isto, estudo de psicopatologia do trabalho30 afirma que, na personalização do

processo de trabalho, quando é possível definir os próprios ritmos e formas de executar as

tarefas, o que predominantemente entra em jogo é a criatividade e a inventividade. Esse tipo de

comportamento, denominado de “comportamento livre”, transforma e reordena o trabalho na

direção do prazer, quando possibilita um ajuste entre as exigências do processo de trabalho e a

estrutura psíquica de cada um, abrindo brechas para a transformação da realidade segundo os

próprios desejos. Quando ocorre a impossibilidade de atendimento dessas condições básicas,

por meio de processos de trabalho que atuam para bloquear o “comportamento livre”, ocorre

uma mudança no significado do trabalho dos indivíduos. Ou seja, na medida em que o processo

de trabalho é conduzido em direção oposta ao “comportamento livre”, adotando modos

operatórios rígidos e padronizados, menos o trabalho representará para o indivíduo a

possibilidade de equilíbrio mental e mais próximo estará de constituir-se em fonte de

sofrimento.
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Este estudo é pioneiro quanto ao fornecimento de um perfil detalhado dos

profissionais de enfermagem que trabalham em um hospital especializado em saúde mental,

em uma cidade do Brasil, e ao avaliar as condições de trabalho e a prevalência de “suspeitos”

de TMC e de bebedores-problema nessa população. Entretanto, faz-se necessário tecer

algumas considerações metodológicas. Inicialmente, apontam-se os limites dos estudos de

corte transversal, nos quais são coletados dados pertinentes aos participantes. Somente na

etapa de análise dos dados recolhidos formam-se os grupos e conhecem-se os indivíduos

expostos e não-expostos, os que estão sadios ou doentes. O estudo de corte transversal

examina a relação exposição-doença em uma dada população ou amostra, em um momento

particular, fornecendo um retrato de como as variáveis estão relacionadas naquele momento.

Por isso, esse tipo de estudo não estabelece nexo causal e apenas aponta a associação entre

as variáveis estudadas. Além disso, este estudo teve cunho exploratório, realizando apenas

análises bivariadas.18

Um inconveniente dos estudos que utilizam questionários autoaplicáveis é a opção

do entrevistado de não responder a todas as questões colocadas, dificultando o controle das perdas

de informação.18 Entretanto, a coerência e a consistência dos achados apontam para uma alta

prevalência de “suspeitos” de TMC e de bebedores-problema na população estudada. Outro fator

limitante do estudo é a dificuldade de estudar o trabalho de enfermagem, devido às suas

particularidades e heterogeneidade estruturais.

O cenário exposto no estudo aponta, entre os profissionais de enfermagem que

atuam no hospital estudado: baixa remuneração, carga de trabalho aceitável, elevada frequência de

queixas físicas e psíquicas e baixa prevalência de “suspeitos” de TMC quando comparados a

profissionais de enfermagem que atuam em hospitais gerais e em relação a outros profissionais de

saúde. Esse cenário não pode ser considerado desfavorável aos profissionais de enfermagem desse

hospital em particular e pode refletir características dos hospitais psiquiátricos.

Os autores esperam que este trabalho possa fomentar novas investigações sobre

as características e os riscos à saúde dos profissionais de enfermagem que trabalham em

hospitais psiquiátricos. Espera-se ainda que este trabalho estimule a implantação de um serviço

de saúde do trabalhador no hospital estudado. As condições de trabalho e de saúde observadas

apontam para a necessidade de mudanças na organização do trabalho de enfermagem no

hospital estudado.
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