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RESUMO 

A própria natureza do trabalho de enfermagem requer habilidade em lidar com 

circunstâncias cruciais, podendo gerar desgaste físico e mental. Fatores do próprio 

ambiente de trabalho, decorrentes da dinâmica organizacional, principalmente em 

ambientes fechados, também podem desencadear efeitos nocivos sobre sua 

qualidade de vida. Este estudo descritivo de abordagem quantitativa, teve como 

objetivo analisar os efeitos do ruído e das demandas de atenção dirigida, na 

qualidade de vida da equipe de enfermagem de um Centro Cirúrgico Obstétrico e 

Ginecológico (CCOG) de um Hospital Universitário. Participaram do estudo 26 

profissionais de enfermagem, sendo cinco enfermeiros e 21 técnicos e auxiliares de 

enfermagem.  Para sua efetivação realizou-se: a mensuração do ruído no ambiente 

do CCOG utilizando um medidor de nível de pressão sonora, a identificação das 

demandas de atenção dirigida que os profissionais de enfermagem estão expostos e 

a avaliação da qualidade de vida por meio da aplicação dos instrumentos Demandas 

de Atenção Dirigida e SF-36 respectivamente, e de um questionário para identificar a 

presença de patologias, queixas ou sintomas referidos pelos sujeitos. Os resultados 

mostraram que: a) os níveis de pressão sonora no ambiente do CCOG, variaram de 

43,7 dB(A) a 104,4 dB(A) e o menor Leq de ruído encontrado foi de 56,6 dB(A); b) a 

equipe de enfermagem do CCOG está exposta a múltiplas demandas de atenção. 

As três situações de demanda que mais exigiram esforço mental para direcionar 

atenção foram – “Quadro de funcionários insuficientes para cobrir a unidade 

adequadamente”, “Alto nível de barulho na unidade” e “Necessidade de dar 

orientação ao paciente”; c) 19 sujeitos referiram algum problema de saúde e apenas 

um sujeito não referiu queixas ou sintomas; d) os enfermeiros apresentaram boa 

qualidade de vida, com escores acima de 70 em todos os domínios e técnicos e os 

auxiliares de enfermagem apresentaram na média geral, escores maiores de 65 em 

todos os domínios, indicando boa qualidade de vida. Foi possível concluir que 

apesar dos níveis de pressão sonora do CCOG, acima do nível mínimo 

recomendado pala NBR 10152/2000 e os profissionais de enfermagem estarem 

expostos a múltiplas demandas, esses fatores parecem não interferir negativamente 

na qualidade de vida.  

 

Palavras – chave: enfermagem, ruído, atenção, qualidade de vida. 



ABSTRACT 

 

The very nature of nursing work requires skill in dealing with crucial circumstances, 

which may cause physical and mental damage. Factors of the work environment 

itself, resulting from organizational dynamics, especially indoors, can also have 

adverse effects on their quality of life. This study describes a quantitative approach, 

aimed to analyze the effects of noise and demands directed attention, the quality of 

life of nursing staff of an Obstetrical and Gynecological Surgical Center (CCOG) of a 

University Hospital. Study participants were 26 nurses, five nurses and 21 

technicians and nursing assistants. For its implementation was performed: the 

measurement of noise in the CCOG environment using a meter sound pressure 

level, the identification of demands of directed attention that nursing professionals 

are exposed and assessing the quality of life through the application of the 

instruments Attention Demands and SF-36 respectively, and the application of a 

questionnaire to identify the presence of pathologies, complaints or symptoms 

reported by the subjects. The results showed that: a) the sound pressure levels in the 

environment of CCOG varied from 43.7 dB (A) 104.4 dB (A) and lower Leq noise was 

found to be 56.6 dB (A); b) the nursing staff of CCOG is exposed to multiple demands 

of attention and the three situations of demand that required more mental effort to 

direct attention were - "Insufficient staff to cover the unit properly", "High level of 

noise in the unit" and "Need to give guidance to the patient"; c) 19 subjects reported 

some health problem and only one subject did not report complaints or symptoms, d) 

nurses showed good quality of life, with scores above 70 in all domains and 

technicians and nursing assistants in general average, had scores higher than 65 in 

all domains, indicating a good quality of life. It was concluded that despite the sound 

pressure levels of CCOG being above the minimum level recommended by NBR 

10152/2000 and the nurses being exposed to multiple demands to direct attention, 

these factors do not seem to adversely affect the quality of life of these professionals.

  

 

Keywords: nursing, noise, attention, quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde (1978) foi 

um marco para as discussões sobre os cuidados primários de saúde, com objetivo 

de promover saúde e qualidade de vida, principalmente, através da prevenção.  

Tal conferência mostrou a necessidade da construção de políticas públicas 

saudáveis, da criação de ambientes favoráveis à saúde, do desenvolvimento de 

habilidades individuais, de reforço nas ações comunicativas e de reorientação dos 

serviços de saúde. Também, foram identificadas quatro áreas prioritárias para 

promover ações imediatas em políticas públicas saudáveis: o apoio à saúde da 

mulher, alimentação e nutrição, o tabaco e álcool e a criação de ambientes 

saudáveis (OLINDA e SILVA, 2007). 

Em relação a saúde do trabalhador, a partir de 1982 houve no espaço da 

saúde pública esforços para a condução de um movimento político-ideológico de 

criação dos programas de saúde dos trabalhadores (PST), principalmente nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul 

(SANTOS e  LACAZ, 2011).  

Esses autores referem, ainda, que uma maior repercussão da saúde do 

trabalhador na saúde pública ocorreu na 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) 

em 1986, com a proposta da criação do Sistema Único de Saúde (SUS). E, em 

dezembro do mesmo ano com a I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, 

tal proposição foi aprovada. 

Assim, após a definição do conceito ampliado de saúde na Constituição de 

1988 e da Lei Orgânica da Saúde 8.080, de 1990, a saúde do trabalhador vem 

sendo incorporada às ações do SUS, que assume a responsabilidade em coordenar 

essas ações sob o título de Saúde do Trabalhador.  

No entanto, somente em 1998 com a publicação da Norma Operacional de 

Saúde do Trabalhador – portaria 3.908, de 30/10/98 é que se estabeleceram os 

procedimentos, orientação e instrumentalização das ações e serviços no SUS. A 

partir disso, se institucionalizou o direito da informação sobre a saúde; o controle 

social; a regionalização e a hierarquização das ações; o planejamento para 

avaliação das ações com critérios epidemiológicos e de avaliação de riscos, para 

estabelecer prioridades e alocação de recursos e desenvolvimento de um conjunto 

de ações de vigilância e de assistência à saúde dos trabalhadores (SANTOS, 2001). 
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Mais, recentemente com a Portaria Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012 foi 

instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com 

finalidade de definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 

pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa portaria 

objetivou o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador e da 

trabalhadora, com ênfase na vigilância, visando à promoção e proteção da saúde, 

bem como a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 

desenvolvimento e dos processos produtivos (BRASIL, 2012). 

Em relação ao que determina a saúde do trabalhador muitos aspectos têm 

sido discutidos. Entre esses, as questões sociais, políticas, econômicas e 

tecnológicas, além daquelas inerentes aos processos e ambientes de trabalho, como 

os fatores de riscos ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, mecânicos, 

ergonômicos – e aqueles decorrentes da organização laboral.  

Deste modo, as ações para a saúde do trabalhador devem estar direcionadas 

para as mudanças nos processos de trabalho que considerem as relações saúde – 

trabalho – doença em toda sua complexidade. 

Entre os trabalhadores, os profissionais de saúde ocupam posição sui generis 

na sociedade, pois assistem os indivíduos e suas comunidades frente ao fenômeno 

complexo de saúde-doença. No entanto, eles mesmos constituem um grupo 

vulnerável, pois como ressalta Assunção (2011), as manifestações de insatisfação e 

de adoecimento convivem com as carências de medidas de proteção a saúde.  

Mais especificamente, o profissional de saúde que atua no serviço de 

enfermagem, caracterizado por ações do cuidado, tem sido bastante investigado, 

tanto no que se refere a natureza do trabalho  como nas condições de saúde e 

qualidade de vida.  

A natureza do trabalho de enfermagem no Brasil tem sido relatada, 

principalmente, em estudos desenvolvidos sobre cuidados em unidades críticas 

(ROCHA e ALMEIDA, 2000).  

Hudak e Gallo (1997) se referem ao trabalho de enfermagem como aquele 

que requer habilidade de lidar com circunstâncias cruciais, as quais envolvem 

agilidade e precisão dos profissionais, podendo gerar desgaste na saúde deles. 

Guirardello (1993) assegura que a própria natureza do trabalho do enfermeiro, 

resulta em desgaste mental devido ao trabalho intenso e a complexidade das 

demandas de cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade. Afirma que, acima 
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de tudo, é uma fonte geradora de sofrimento em virtude do contato freqüente com 

situações de morte e dor. 

Esses aspectos da natureza do trabalho do enfermeiro, conforme ressalta 

Araujo et al ( 2003),  pode ser influenciada por fatores do próprio ambiente de 

trabalho, desencadeando efeitos nocivos sobre sua saúde e,  constituem fontes de 

estresse para esses profissionais (SANTOS e TREVISAN, 2002; PAFARO e 

MARTINO, 2004).  

Royas e Marziale (2001) relatam que os riscos ambientais para os 

profissionais de enfermagem, podem ser físicos, como a inadequação da 

iluminação, da temperatura e excesso de ruídos; químicos como, a exposição a 

medicamentos, desinfetantes, esterilizantes e gases anestésicos; biológicos pela 

exposição a vírus, bactérias e fungos; psíquicos por excesso de trabalho, 

relacionamento humano difícil; por exposição a agressões físicas e /ou verbais e 

ergonômicos pelo esquema de trabalho em turno e imobiliários inadequados.  

O trabalho em ambiente hospitalar ainda se caracteriza pela principal 

atividade da enfermagem, tendo em vista que o modelo de assistência à saúde no 

Brasil, ainda, está focado na cura.  O hospital em si, já apresenta diversos riscos à 

saúde e principalmente nas unidades de cuidados críticos, tem sido considerada 

como as que expõem o trabalhador mais intensamente a riscos ocupacionais. 

Entre essas unidades, este estudo analisa o Centro Cirúrgico Obstétrico e 

Ginecológico (CCOG). Essa unidade exige dos profissionais habilidades no 

atendimento a situações inesperadas de urgências e emergências como: assistir 

pacientes graves; vivenciar situações de morte, tanto materna como do recém-

nascido.  

Outro aspecto é do ruído constante como: telefone, conversas entre os 

profissionais, som dos aparelhos como monitores, respiradores, aspiradores, além 

de choro e “gritos” das pacientes que vivenciam a dor do trabalho de parto.  

 Sanfelice (2011) investigou o nível de ruído em ambiente de sala de parto, 

de duas instituições hospitalares. Concluiu que o nível médio encontrado foi de  

64dB, em todos os tipos de parto, o que  representa um fator preocupante para 

todos os profissionais envolvidos diretamente à assistência ao parto.  

Oliveira e Lisboa (2007) afirmam que o ruído pode provocar nos trabalhadores 

reações do tipo neurovegetativas e reações de alarme, cujos efeitos e suas 

consequências na vida do indivíduo podem ser identificados a partir de alterações 
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circulatórias, gastrintestinais, interferindo nas habilidades, alterações do sono e na 

concentração.  

Também, para Aurélio e Tochetto (2010) a exposição dos profissionais ao 

ruído pode levar a fadiga, cefaléia, baixo poder de concentração, irritabilidade, 

hipertensão arterial, alterações do ritmo cardíaco, perda auditiva, mudanças de 

humor, desordem psiquiátrica (neuroses, psicoses e histerias) e estresse. 

Sobre esse tema Stacciarini e Trócolli (2001) realizaram uma investigação 

exploratória para compreender o estresse em diferentes áreas do profissional 

enfermeiro, através de análise do que o próprio enfermeiro entende por estresse, 

identificando os elementos estressores percebidos por estes profissionais. 

Concluíram que existem vários fatores que estressam essa categoria como: o 

cuidado com o paciente, o relacionamento com a família, recursos inadequados, 

relações interpessoais e carga emocional.  

Coronetti et al (2006) relatam que embora o estresse seja um fenômeno 

individual, mas que os agentes estressores são comuns ao grupo, independente da 

categoria profissional da equipe de enfermagem. Que a própria equipe observou a 

forma como o estresse se manifesta, relatando que é basicamente o relacionamento 

humano, sugerindo que o enfermeiro fique sempre sintonizado na equipe para 

controlar as situações desarmônicas, pois, julga-se ser preferível evitar a estafa do 

que tratá-la posteriormente.      

Como efeito do ruído a legislação trabalhista atual e a norma 

regulamentadora (NR15) consideram a surdez provocada pelo ruído como o único 

efeito deletério na saúde do trabalhador. 

A partir da literatura consultada, o pressuposto deste estudo é de que 

profissionais de enfermagem que atuam em ambiente fechado com excesso de 

ruídos, além de múltiplas demandas para direcionar a atenção, podem apresentar 

problemas de saúde e redução na qualidade de vida.  

 Assim, o objetivo geral proposto, para o presente estudo é – Analisar os 

efeitos do ruído e das demandas de atenção dirigida na qualidade de vida da equipe 

de enfermagem de um Centro Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico de um Hospital 

Universitário.  

Neste estudo, focou-se o ruído e as demandas de atenção dirigida como 

elementos que interferem na saúde do trabalhador da área de enfermagem e, 

consequentemente na sua qualidade de vida.  
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Assim, foi contemplado: noções gerais sobre Saúde do Trabalhador, uma 

abordagem teórica sobre Atenção e Demandas de Atenção para profissionais de 

enfermagem que atuam em CCOG, Efeitos do Ruído em ambientes de trabalho e 

Qualidade de Vida.  

O trabalho efetivou-se dentro da linha de pesquisa do programa Saúde 

Coletiva – Núcleo de estudos Trabalho, Saúde e Sociedade – nos moldes da  

pesquisa quantitativa, com análise estatística dos dados.  

Apresenta-se aqui como está exposto este estudo. Procurou-se construí-lo de 

uma forma didática dividindo-o em capítulos distintos. No primeiro, denominado 

Introdução – apresento as Considerações Preliminares, seguido dos capítulos de: 

Justificativa do estudo; Objetivos; Referencial Teórico que contempla: a Saúde do 

Trabalhador, Ruído, Demandas de Atenção e Qualidade de vida; Método; 

Resultados e Discussão; Conclusão e Considerações Finais. Por fim as Referências 

Bibliográficas, Anexos e Apêndices. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O ambiente da prática profissional da enfermagem tem sido uma preocupação 

para os serviços de saúde, tendo em vista a complexidade das atividades 

desenvolvidas por eles. O conhecimento técnico e científico para lidar com as 

demandas de alta complexidade e especialidade, principalmente em unidades de 

alto risco como os ambientes de centro cirúrgico é uma exigência. 

Assim, como ressalta Roscani e Guirardello (2010), há exigência que o 

profissional procure estar em permanente desenvolvimento de suas capacidades de 

comunicação, relacionamento, observação e atenção, incluindo ainda, competências 

físicas e psicológicas para responder às necessidades do cliente, familiares e 

habilidade para tomada de decisão.  

Em unidades críticas de atendimento à saúde estão presentes várias 

particularidades, e no Centro Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico (CCOG), espaço 

desta pesquisa não é diferente. Primeiro, por estar inserido em um Hospital de 

Ensino que se depara com características próprias como o grande número de 

pessoas que circulam no ambiente; segundo por atendimento a pacientes de alta 

complexidade em tratamento, atendendo a cirurgias ginecológicas, incluindo as de 

pequeno, médio e grande porte, procedimentos obstétricos, que inclui parto-cesárea 

e parto normal, abortos, transfusão fetal, coleta de sangue de cordão para 

transplante de medula óssea e atendimento ao recém-nascido normal e de alto 

risco.  

Essas características aproximam esta unidade à realidade dos Centros de 

Terapia Intensiva (CTI), que segundo Oliveira e Lisboa (2009), são unidades em que 

se observa maior concentração de tecnologias diagnósticas e terapêuticas, 

mantendo aparelhos de oximetria, bombas de infusão, ventiladores mecânicos e 

monitores de multiparâmetros. Todos são aparelhos com alarmes visuais e sonoros 

e que são recursos imprescindíveis para o processo de trabalho, além do ruído das 

saídas de ar comprimido, aspiradores, oxigênio, telefones, manipulação de objetos, 

diálogos tanto entre a equipe multiprofissional como com os pacientes e seus 

familiares.   

Ao exercer minha profissão em uma unidade de CCOG, foi possível observar 

que a equipe de enfermagem, composta de enfermeiros, técnicos e auxiliares de 



32 
 

enfermagem, cada vez mais, apresenta comportamentos que podem dificultar a 

dinâmica do trabalho em equipe. Esses comportamentos incluem irritabilidade, 

agitação e até atitudes agressivas durante a realização das atividades de rotina. 

Outro aspecto a ser considerado são as queixas constantes, principalmente 

relacionadas a dores de cabeça, mal estar e ansiedade.  

Essas observações me levaram ao delineamento do problema objeto deste 

estudo, partindo do pressuposto de que, desenvolver atividades de trabalho em 

ambiente fechado e com excesso de ruídos, além de múltiplas demandas para 

direcionar a atenção, pode provocar tais comportamentos e com isso reduzir a 

qualidade de vida dos profissionais. 

Com vistas às estas questões defini como objetivos os que seguem. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os efeitos do ruído e das demandas de atenção dirigida na qualidade 

de vida da equipe de enfermagem de um Centro Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico 

de um Hospital Universitário. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Mensurar o nível de ruído do Centro Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico, 

espaço desta pesquisa; 

b) Identificar as demandas de atenção dirigida vivenciadas pela equipe de 

enfermagem do Centro Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico, espaço desta pesquisa; 

c) Avaliar a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem do Centro 

Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico, espaço desta pesquisa; 

d) Identificar o impacto do ruído na saúde dos profissionais de enfermagem 

do Centro Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico, espaço desta pesquisa, na 

percepção desses profissionais. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O TRABALHO EM SAÚDE 

 

A expressão serviço surgiu no século XI e até o século XIII se tornou usual. 

Originária do latim servitium, representava o estado de obediência, de servidão, um 

estado escravo (Pena 2011). Hoje em dia, conforme Ferreira (1999), servir tem 

significado amplo que pode ser desde pôr a mesa até servir como em um serviço 

Militar, tendo sempre o sentido de que é uma atitude realizada pelo próprio individuo 

e, para firmar a qualidade de servir. 

Hennington (2011) ressalta que no trabalho em saúde existe algo em comum 

a todo o grupo de pessoas que se dedicam a cuidar de outras pessoas. É um 

trabalho relacional, de caráter cognitivo onde coloca em xeque diariamente a 

subjetividade na interação e o lidar com o sofrimento humano. Ressalta, ainda, que 

é uma atividade que vai muito além das discussões teóricas, pois é um trabalho 

constituído pela essência das relações, da solidariedade na defesa da vida e do uso 

de tecnologias apropriadas. 

Para Assunção (2011) trabalhar em saúde pode ser um meio para a auto 

realização, pois o objetivo central é assistir àquele que demanda cuidado ou a 

ocorrência de efeitos psicológicos negativos, uma vez que há contato direto com a 

dor e o sofrimento de quem está sendo cuidado.  

Para essa pesquisadora, todo o trabalhador tem a necessidade de se 

reconhecer no próprio trabalho e também do reconhecimento do outro. Considera 

que a intensificação do trabalho com maior cobrança e exigências na busca de 

aumento ou melhoria de resultados que envolvem o trabalhador em todos os 

espaços produtivos tem provocado efeitos fisiológicos, mentais e emocionais. 

Assunção (2011) relata ainda, que o trabalho em saúde, desde o primeiro 

contato com o usuário, pode ser interpretado como sendo de repleto sentimento 

porque o objetivo principal é a saúde das pessoas que se configura como um ato 

essencialmente humano e, por isso, espera-se que seja fonte de satisfação. 

Nesse sentido, através da Política Nacional de Humanização, o SUS se 

propõe, entre outros objetivos, investigar os efeitos do trabalho na saúde do 

trabalhador, considerando que o trabalho pode ser construtivo ou destrutivo para a 

saúde. Como ressaltam Barros e Filho (2011), ao descreverem sobre a Política 
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Nacional de Humanização, a sincronia entre “o que fazer” e o “como fazer”, se 

efetiva uma política de humanização.  

 

3.1.2 O trabalho de Enfermagem em unidade de Centro Cirúrgico Obstétrico e 

Ginecológico 

 

 A chegada da enfermagem moderna se deu a partir de Florence Nightingale, 

no século XIX, quando houve grandes transformações sociais e econômicas 

(ROCHA e ALMEIDA, 1997). Para esses autores, Florence mostrou que a 

enfermagem não poderia estar voltada somente a realização de procedimentos junto 

aos doentes, mas também com a percepção do ambiente em que esses pacientes 

permaneciam. 

Desde, então, até os dias atuais, a atividade da enfermagem vem se 

modificando, uma vez que suas ações e locais de trabalho também se modificaram. 

Isso tem provocado consequências à saúde desses profissionais e, 

consequentemente na sua qualidade de vida. 

Pereira, Miranda e Passos (2009) afirmam que os profissionais de 

enfermagem que trabalham em setores fechados, no ambiente hospitalar, sofrem 

com as demandas de trabalho como: situações de urgências e emergências, riscos 

ocupacionais, a precariedade de recursos materiais, sobrecarga de trabalho, 

relações interpessoais conflituosas e número reduzido de recursos humanos além 

da qualificação ineficaz. 

Topf e Dillon (1988) e Topf (2000) expõem a influência que o ambiente 

hospitalar pode exercer sobre o nível de atenção das pessoas, com destaque para 

ruídos excessivos sob a forma de indutores do estresse, principalmente em 

unidades de cuidados críticos onde esses ruídos são constantes e, muitas vezes 

imprevisíveis e incontroláveis. 

Já, Araújo et al (2003), enfatiza que a natureza do trabalho do enfermeiro, 

influenciada por fatores do próprio ambiente de trabalho, pode desencadear efeitos 

nocivos sobre sua saúde. Sabidamente, o ambiente de trabalho dos profissionais de 

saúde, em especial de enfermagem, caracteriza-se em espaços com excessiva 

exposição a diversos fatores de riscos ocupacionais.  

Os riscos ambientais, para os profissionais de enfermagem, são descritos por 

Royas e Marziale (2001) e podem ser físicos, como a inadequação da iluminação e 
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da temperatura e excesso de ruídos (grifo nosso); químicos como, por exemplo, a 

exposição a medicamentos, desinfetantes, esterilizantes e gases anestésicos; 

biológicos pelo contato a vírus, bactérias e fungos; psíquicos por excesso de 

trabalho, relacionamento humano difícil; sociais por exposição a agressões físicas e 

/ou verbais; e ergonômicos pelo esquema de trabalho em turno, carga física e 

mental, e imobiliários inadequados.  

 

3.2 RUÍDO 

 

Definido como um conjunto de sons presente no dia-a-dia que pode causar 

sensação de desconforto, além de danos ao aparelho auditivo, o ruído de alguma 

forma pode atingir toda a população. Deste modo, os prejuízos da exposição do ser 

humano ao ruído intenso tem sido uma preocupação de todos os profissionais de 

saúde, pois além de prejudicar diretamente o aparelho auditivo, o ruído pode agir 

sobre outros órgãos, com implicações no funcionamento do organismo. 

Ruído originado do Latim – rugitu (barulho, estrondo), do verbo rugire (roncar, 

gritar, rugir) tem sido considerado como o som ou a mistura de sons, com dois ou 

mais tons, capaz de prejudicar a saúde, segurança ou sossego público.  Russo 

(1993), também, define ruído como um som capaz de provocar efeitos nocivos sobre 

o ser humano, e considera fundamental ponderar dois aspectos básicos quanto à 

exposição ao ruído: a) a característica do ruído, que inclui a intensidade, a 

freqüência, o tempo de exposição e a natureza do ruído; b) a susceptibilidade 

individual, de acordo com o gênero, a idade, a hereditariedade, presença de doença 

do ouvido, a raça e o estado geral de saúde. 

Segundo Kominski e Watzlanwick (2007), os efeitos causados pelo ruído 

podem ser de ordem auditiva como: alteração passageira da audição ou perda 

auditiva irreversível, ou de ordem extra-auditiva como: stress, hipertensão arterial, 

aumento do tônus muscular, alterações cardiovasculares, dificuldade mental, 

irritabilidade, fadiga entre outros. Santos (1999) considera que o excesso de ruído, 

apontado como “Poluição Sonora” no mundo moderno, é a mais difundida forma de 

poluição e a principal causa de hipoacusia1 em indivíduos adultos.  

                                                           
1 Redução da capacidade auditiva 
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Em relação às consequências que a exposição ao ruído intenso pode trazer 

ao indivíduo, a OMS (1980) publicou as principais alterações nos vários sistemas 

fisiológicos do ser humano, conforme apresentado no quadro 01. 

 

Quadro 01 – Alterações causadas por exposição ao ruído intenso, por sistema fisiológico. 

Sistema Alterações 

 

Neurológico 

Das funções fisiológicas; psíquicas; redução da reação a estímulos 

visuais; desencadeamento de crises epiléticas e mudança na 

percepção visual das cores 

Circulatório Da pressão arterial e da função cardíaca 

 

Digestório 

Dos movimentos peristálticos e aumentados na produção de acido 

clorídrico 

 

Endócrino 

Funcional das glândulas endócrinas; alteração hormonal, com 

aumento da sua produção pelo estresse (adrenalina e cortisol, 

hormônio do crescimento e prolactina) 

Imunológico Nos elementos que atuam na defesa imunológica 

Psíquico Irritabilidade, desânimo, desconforto, indisposição, ansiedade, 

depressão, redução da eficiência e da produtividade. 

Fonte: o próprio autor. 

 

Gonçalves (2009), também, enfatiza que pesquisas têm demonstrado 

consequências extras auditivas do ruído com alteração nos diversos sistemas acima 

citados. Estudos como de Seligman (1993) mostram que as queixas mais frequentes 

de trabalhadores com exposição ao ruído, a saber: zumbido, cefaléia, insônia, 

algiacusia2, distúrbios gástricos, otalgia, nervosismo e tendência a comportamentos 

agressivos.  

Conforme consta na legislação vigente da Norma Regulamentadora n.15 

(NR15), os limites de tolerância para ruído continuo ou intermitente devem ser 

medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no 

circuito de compensação “A” e circuito de resposta lenta (SLOW). O valor máximo 

permitido para um trabalhador exposto por 8 horas diárias é de 85 dB(A) e o tempo 

diminui conforme o valor acrescido no nível de pressão sonora encontrado, como 

nos mostra a tabela a seguir, da portaria do Ministério do trabalho n. 3214\1978, 

conforme tabela 01. 

 

                                                           
2 Dor a sons intensos 
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Tabela - 01 Valor máximo permitido para um trabalhador exposto por 8 horas diárias é de 85 dB (A) 

Nível de ruído dB (a) Máxima exposição diária permissível 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas e 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas e 40 minutos 

94 2 horas e 15 minutos 

95 2 horas 

96 1 hora e 45 minutos 

98 1 hora e 15 minutos 

100 1 hora 

102 45 minutos 

104 35 minutos 

105 30 minutos 

106 25 minutos 

108 20 minutos 

110 15 minutos 

112 10 minutos 

114 08 minutos 

115 07 minutos 

Fonte – NR-15  

 

O aumento no nível de som de três decibéis representa um aumento da 

intensidade de ruído para o dobro, pois, sua escala é logarítmica. Um bom exemplo 

é o de uma conversa normal, que pode atingir cerca de 65 dB e o nível atingido por 

um grito, possui cerca de 80 dB. Esta diferença em dB é apenas de 15 valores, mas 

o grito atinge uma intensidade 30 vezes superior. O volume ou intensidade do ruído 

são em decibéis com ponderação A (dB (A)) devido a sensibilidade do ouvido 

humano em relação a diferentes frequências. Portanto, para determinar a 

periculosidade do ruído, é necessário medir a intensidade e o tempo de exposição 

ao mesmo. 

Oliveira et al (2011) afirmam que o manejo do som ambiental é importante 

para o conforto, segurança e desempenho das atividades dos profissionais 

envolvidos com a  assistência a saúde. Consideram que a exposição ao ruído extra 



39 
 

auditivo, também, pode gerar acidentes de trabalho relacionados à desatenção, 

descuido e ao mascaramento dos sinais de alerta. Ressaltam, ainda, que esses 

acidentes podem ser agravados, ainda mais, com o uso de protetor auditivo por 

interferirem negativamente na percepção de informações verbais (OLIVEIRA et al, 

2011). 

O fato de que os níveis de ruídos, em alguns ambientes de trabalho, 

geralmente são maiores que os níveis encontrados fora deles, a maior parte dos 

casos de perdas auditivas têm sido considerados decorrentes da exposição a ruídos. 

Algumas vezes os níveis de pressão sonora em sala de parto parecem atingir 

níveis tão elevados que podem ser incompatíveis com um momento tão singular na 

vida de uma família, como o nascimento de um filho. 

Segundo Souza (2006), o excesso de ruído em ambiente hospitalar pode 

afetar tanto a recuperação dos pacientes como influenciar o desempenho e a 

concentração dos profissionais de saúde. O funcionamento de aparelhos, o arrastar 

de cadeira, a manipulação de objetos, o excesso de conversa, o bater das portas, a 

movimentação das camas, o crescente aumento das tecnologias duras e leves 

duras, podem elevar o nível de ruído e ultrapassar os limites da tolerância3. 

A Associação Brasileira de Enfermagem do Rio de Janeiro (2006) aponta o 

ruído como um dos componentes dos riscos ocupacionais, e um dos fatores da 

penosidade do trabalho de enfermagem, constituída por elementos como 

complexidade das tarefas; imprevisibilidade; atos fracionados e cheios de 

interrupções; trabalho noturno; enfrentamento com o sofrimento e a morte.  

Pelo até aqui exposto, entendemos que o ambiente ruidoso aumenta a carga 

psíquica negativa do profissional de enfermagem, como conseqüência dos esforços 

de vigilância, que pode ser manifestado por queixas de fadiga, insônia e 

irritabilidade. 

Segundo Otênio et al (2007), hoje, a poluição sonora ambiental se torna 

onipotente e beira o intolerável. O aumento do ruído em todas as situações de 

trabalho poderá de alguma forma influenciar as atitudes e condições físicas do 

trabalhador. 

Diniz et al (2007) descrevem que os pacientes também sofrem a ação do 

ruído em ambiente hospitalar e os principais distúrbios estão ligados diretamente ao 

                                                           
3-NR15 embasada nos artigos 189 e 192 da CLT. 
 



40 
 

sono correlacionado com o estresse e/ou com a perturbação do ritmo biológico. 

Zamberlan et al (2008) relatam que não só a equipe de enfermagem sofre com o 

ruído no hospital, mas também os bebês que se encontram no ambiente. Os efeitos 

principais são: a perda auditiva neurossensorial e irreversível, além de mudanças 

fisiológicas na freqüência cardíaca, na pressão sanguínea, no sono e sistema 

digestório. 

De acordo com Pivatto (2011) as gestantes e puérperas, pelo fato de estarem 

vivendo um momento especial em suas vidas, na fase final da gestação ou logo 

após o nascimento do bebê, momentos que misturam alegria, emoção, preocupação 

e muitas vezes dor e sofrimento, são especialmente sensíveis ao ruído não 

informativos (bater das portas, telefone), principalmente em caso da gravidez de alto 

risco. 

 

3.3 ATENÇÃO E DEMANDAS DE ATENÇÃO 

 

 Atenção é a concentração da mente em um objeto ou um pensamento, 

apesar de vários outros estímulos ocorrerem simultaneamente (James (1890) apud 

Pontes, 2004). 

 Dois tipos de atenção foram descritos por James: atenção involuntária e 

atenção voluntária ou dirigida. Segundo o autor, essas duas formas de prestar 

atenção envolvem mecanismos de inibição neural que bloqueiam distrações, 

intensificando a sensibilidade da pessoa para uma informação selecionada.  

 A atenção involuntária ocorre como uma resposta automática, causada por 

interesse ou fascinação de uma pessoa a um estímulo e não exige esforço mental. 

Esses estímulos fascinantes incluem coisas que se movem, que brilham, são 

bonitas, fazem ruídos e outros. Eles podem constituir-se em fontes de distração.  

Já a atenção voluntária, ou a capacidade de direcionar atenção (CDA), exige 

o uso de esforço mental e os mecanismos neurais inibitórios, nesse caso, agem para 

bloquear estímulos que podem causar distração. Para direcionar a atenção, o 

individuo precisa desconsiderar objetos ou pensamentos decorrentes do ambiente 

externo ou interno para fixar-se em uma informação que lhe é necessária. 

Segundo Guirardello (2005) a atenção é necessária para que o enfermeiro 

possa processar informações, planejar e prestar assistência, bem como estar atento 

as possíveis intercorrências apresentadas por pacientes em risco de vida e com alto 
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grau de complexidade de cuidados. Em unidades de cuidados críticos, o enfermeiro 

deve direcionar atenção para múltiplas e competitivas demandas impostas pela 

grande variedade de estímulos no ambiente. Esses estímulos podem ser 

identificados como sobrecarga de trabalho. 

Cimprich (1998) relata que a capacidade de direcionar atenção é a habilidade 

do indivíduo em inibir estímulos e distrações competitivas, tanto do ambiente interno 

como do ambiente externo, enquanto processa e organiza uma informação 

importante, e isto requer o uso de esforço mental.  

Essa pesquisadora afirma que, a CDA é necessária para o funcionamento da 

vida diária, permitindo a uma pessoa apesar das distrações do ambiente, perceber 

com clareza e manter atividade intencionada. 

Mas, o uso intenso e prolongado da CDA pode resultar em fadiga de atenção 

que é caracterizada por uma diminuição na capacidade de manter o foco e 

concentrar-se. Ou seja, a pessoa apresenta dificuldades para direcionar atenção 

para novas informações, para estabelecer objetivo, para resolver problemas e 

realizar suas atividades diárias (CIMPRICH, 1990). E, para Kaplan e Kaplan (1983) a 

incapacidade para dirigir atenção a outras atividades pode resultar em impaciência, 

irritabilidade e impulsividade.  

As múltiplas situações de demandas de atenção vivenciadas pelo enfermeiro, 

na concepção de Guirardello, 2005, podem resultar em um esforço mental 

significativo para o desempenho de suas atividades. As demandas existentes em 

seu trabalho além dos recursos insuficientes para atender suas necessidades e 

objetivos, possibilitam exceder a capacidade de direcionar a atenção (CDA) do 

enfermeiro, resultando em fadiga da atenção. 

De acordo com Cimprich (2003), os efeitos da fadiga de atenção possuem 

implicações diretas na prática clínica. A autora afirma que a fadiga de atenção é 

desencadeada a partir do momento em que o indivíduo confronta a situação de 

estresse de uma forma cumulativa, onde se torna difícil ou impossível manter sua 

capacidade de concentração. 

Estudo realizado por Roscani e Guirardello (2010) mostrou a existência de 

associação negativa entre a CDA e múltiplas demandas de atenção, ou seja, quanto 

maior as situações de demanda de atenção no ambiente de trabalho do enfermeiro 

menor a percepção de desempenho para atividades da vida diária. Assim as 

situações vivenciadas no ambiente de trabalho do enfermeiro interferem na sua 
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saúde física, psicológica e no desempenho de atividades que requerem esforço 

mental ou aumento da concentração. 

Para identificar os fatores de demanda de atenção do enfermeiro no seu 

ambiente de trabalho, Guirardello (1993, 2005) desenvolveu o instrumento 

Requirement for Directed Attention (RDA) e posteriormente traduziu e validou para a 

língua portuguesa. 

Esse instrumento foi desenvolvido com base no referencial teórico de Atenção 

e Demandas de Atenção (CIMPRICH, 1992; CIMPRICH, 1998). É composto de 39 

situações de demandas agrupadas em quatro domínios: psicológico, 

comportamental, ambiente físico e de informação. 

Para sua validação, o instrumento na versão em português foi aplicado em 44 

enfermeiros. Os dados resultaram em alta consistência interna para o total dos itens 

(α = 0,91) e para os domínios Ambiente Físico (α = 0,78), Psicológico (α = 0,85) e 

Comportamental (α = 0,80). Apenas o domínio Informação, obteve um α = 0,78. 

Esses resultados sugerem que a versão em português do Instrumento de 

Demandas de Atenção Dirigida (DAD) pode ser usada para avaliar as demandas de 

atenção do enfermeiro, assim como outras populações que desenvolvem atividades 

de assistência a saúde. 

Santos (2004) avaliou a confiabilidade e a validade do instrumento DAD 

aplicado a uma amostra de enfermeiros assistenciais, identificando as situações de 

demandas de atenção de 158 enfermeiros de dois hospitais do município de São 

Paulo, bem como suas percepções em relação à adequação do seu ambiente de 

trabalho. A análise da confiabilidade do instrumento resultou em alta consistência 

interna para o total de itens do instrumento (a=0,91) e para os domínios: Psicológico 

(a=0,79), Comportamental (a=0,82) e Ambiente Físico (a=0,83). As principais 

situações de demandas de atenção constantes do instrumento e identificadas pelos 

enfermeiros foram: "observar o sofrimento de um paciente; muitas decisões rápidas 

tiveram que ser tomadas; cuidar de famílias com necessidades emocionais; tempo 

insuficiente para dar apoio emocional a um paciente e necessidade de dar 

orientação à família".   

Outros estudos, como o de Brito (2006), também têm confirmado a validade 

do instrumento para a identificação de demandas de atenção dirigida. Ao aplicar o 

instrumento DAD em 60 enfermeiros, de cinco Unidades de Cuidados Críticos de um 

hospital privado do município de São Paulo, as situações de maiores demandas de 
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atenção foram: “observar o sofrimento de um paciente”, “cuidar de famílias com 

necessidades emocionais”, “necessidade de dar orientação à família” e “alto nível de 

barulho na unidade”.  

 

3.4 QUALIDADE DE VIDA 

 

 Tradicionalmente, o conceito de qualidade de vida (QV) era delegado apenas 

a poetas e filósofos, porém, hoje é crescente o interesse de pesquisadores e 

profissionais de saúde para transformar esse conceito em uma medida quantitativa e 

que possa ser utilizada em varias situações entre as diversas populações e em 

diferentes patologias (CICONELLI et al, 1997). 

O conceito de QV definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

1994, é de que “[...] é a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida dentro do 

contexto dos sistemas de cultura e valores, nos quais está inserida e, em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL Group, 1994, 

p. 28).  

A OMS propõe, ainda, que a QV é multifatorial, referendando-se a partir das 

seguintes dimensões: (1) saúde física, (2) saúde psicológica, (3) nível de 

independência (em aspectos de mobilidade, atividades diárias, dependência de 

medicamentos e cuidados médicos e capacidade laboral), (4) relações sociais e (5) 

meio ambiente” (WHOQOL Group, 1994).  

Embora não exista um conceito único, claro e universalmente aceito de QV, 

este vem sendo descrito como a percepção do indivíduo sobre o seu estado de 

saúde em relação aos grandes domínios ou dimensões. Essas dimensões são 

analisadas por meio de grupos de questões, que se referem à determinada área do 

comportamento (ABLA, 2002). 

Uma revisão sobre os conceitos de qualidade de vida realizada por Pereira, 

Teixeira e Santos (2012) mostrou que ela é abordada por alguns autores como 

sinônimo de saúde, porém para outros as condições de saúde é que devem ser 

consideradas para a qualidade de vida. 

Pereira, Teixeira e Santos (2012) ao realizarem um estudo, “Qualidade de 

vida: abordagens, conceitos e avaliações”, concluíram que a literatura especializada 

aponta para a grande relevância social e científica da qualidade de vida. Porém, o 
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tema ainda apresenta diversas imprecisões conceituais, e diferentes abordagens de 

análise podem ser úteis para melhor compreensão do tema.  

Também, é presente a preocupação com a qualidade de vida no trabalho 

(QVT). Haddad (2000) refere-se à qualidade de vida no trabalho (QVT) como o 

maior determinante da qualidade de vida do indivíduo. Para ela, sem trabalho a vida 

não tem significado. E após uma revisão de literatura verificou que, não há definição 

consensual no que diz respeito à QVT, mas existem varias abordagens associando 

as condições físicas do trabalhador, o estilo de vida, o atendimento as 

reivindicações, e outros benefícios. 

Segundo Schmidt e Dantas (2006), a qualidade de vida no trabalho da 

enfermagem é de fundamental importância, uma vez que bem-estar e qualidade de 

vida no trabalho são fatores que influenciam a qualidade final do seu trabalho. 

Guirardello (1993) tem demonstrado preocupação com a qualidade de vida 

dos trabalhadores de enfermagem, pois acredita que o desgaste mental vivenciado 

por esses profissionais pode estar ligado ao trabalho intenso e a complexidade de 

demandas de cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade. 

Outros estudos, como o de Pereira, Miranda e Passos (2009) mostraram que 

a exposição progressiva a fatores considerados estressores, compromete o estado 

físico e emocional, interferindo na qualidade de vida desses profissionais. 

Com o objetivo de tornar eficaz a avaliação da qualidade de vida, muito se 

tem discutido. A construção e validação de diversos instrumentos tem sido uma 

constante entre vários pesquisadores, inclusive com a participação da OMS. 

A partir do conceito de saúde definido pela OMS, como  "um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades", há uma compreensão de que para avaliar a saúde deve ser 

considerado, também, o bem estar, ou seja, a qualidade de vida do individuo, 

conforme ressalta Fleck et al(1999).   

A qualidade de vida pode ser avaliada através do instrumento SF–36 (Medical 

Outcomes Study 36 – Short Form Health Survey) que trata, conforme Ciconelli et al ( 

1999), de um instrumento conciso, genérico, de fácil administração e compreensão. 

Esse instrumento foi elaborado e validado na língua inglesa por Ware e Sherboune, 

(1992) para pesquisa em saúde e traduzido e validado para a língua portuguesa por 

Ciconelli et al  (1997), fundamentada na necessidade de disponibilizar um 

instrumento  de avaliação genérica de saúde, bem desenhado, com propriedades de 
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medida já demonstradas em outros trabalhos.  

O instrumento contempla 36 itens globalizados por oito domínios, sendo eles: 

1- capacidade funcional; 2- aspectos físicos; 3- dor; 4- estado geral de saúde; 5- 

vitalidade; 6- aspectos sociais; 7- aspectos emocionais; 8- saúde mental. Apresenta 

um escore que vai de zero a 100 onde zero é o pior estado geral de saúde e 100 o 

melhor estado geral de saúde.  

Vários outros autores utilizaram com sucesso esse instrumento, como no 

estudo de Bartz, Nonnenmacher e Vieira (2011). Eles pesquisaram o impacto da 

Escola Postural na diminuição da dor, melhora da qualidade de vida e a 

funcionalidade de usuários do SUS em 28 sujeitos, de ambos os sexos e com idade 

média de 56 anos.  

Sinzato (2007) realizou um estudo comparativo para avaliar a qualidade de 

vida (QV) de obesos. Utilizou o instrumento SF-36 com os seguintes componentes: 

Capacidade Funcional, Aspecto Físico, Dor, Estado Geral de Saúde,Vitalidade, 

Aspecto Social, Aspecto Emocional, Saúde Mental. Os resultados mostraram que a 

QV dos obesos, em geral, não diferiu dos não-obesos, apresentando bons 

resultados no instrumento. 

Outro estudo realizado com o instrumento SF-36 por Gomes et al (2012), 

objetivou  verificar e correlacionar a qualidade de vida em indivíduos amputados de 

membros inferiores transfemoral e transtibial, no estado do Amapá. A investigação 

ocorreu no centro clínico de reabilitação entre julho e agosto de 2010, por meio de 

palestra educativa e aplicação do instrumento. Como resultado, não apresentou 

diferença significativa nos domínios de capacidade funcional (p=0,69); limitação por 

aspecto físico (p=0,32); EGS (p= 0,12) nos grupos estudados. No entanto, ao 

comparar a dor (p= 0,002) e a vitalidade (p=0,012), foi verificado de forma 

estatisticamente significativa que os amputados transfemoral obtiveram melhores 

escores nesses domínios que os amputados transtibial. Nos domínios AS (p= 0,000); 

LAE (p= 0,002) e SM (p=0,012) o grupo de amputados transtibial obtiveram  

melhores escores que o grupo de amputados transfemoral. Assim concluíram que os 

indivíduos amputados de nível transtibial têm melhor qualidade de vida quando 

comparados com os amputados de nível transfemoral. 
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4 MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caso descritivo de abordagem quantitativa, 

realizado em um centro cirúrgico obstétrico e ginecológico (CCOG) de um Hospital 

Universitário. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

Inicialmente foi solicitado concordância junto a Unidade da Mulher e do 

Recém-nascido, para o desenvolvimento do estudo. Após a concordância do 

serviço, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal do Paraná, conforme prevê a resolução n°196/96 

sobre trabalho envolvendo seres humanos – Parecer: CAAE: 0268.0.208.000-11 e 

Registro CEP: 2649.256/2011-11. O termo de aprovação encontra-se no final deste 

trabalho (Anexo A).  

Àqueles que aceitaram participar, após assinarem o TCLE, foi entregue os 

instrumentos de SF-36 e Demandas de Atenção Dirigida (DAD) para o 

preenchimento realizado pela própria participante. Os participantes receberam as 

orientações necessárias para seu preenchimento. A maior parte dos participantes 

não respondeu os instrumentos no dia da entrega. Assim, foi agendado o prazo de 

uma semana para o recolhimento dos instrumentos. O tempo de preenchimento para 

aqueles que responderam no ato da entrega variou de 30 a 45 minutos. 

 

4.2 ESPAÇO DA PESQUISA 

 

 O estudo foi realizado no Centro Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico 

(CCOG) localizado no primeiro andar do “Anexo A” de um Hospital Universitário. 

Esta unidade pertence a Unidade da Mulher e do Recém-Nascido (UMRN), e tem 

como missão: “Prestar assistência hospitalar, multiprofissional, de excelência, na 

área da saúde sexual, reprodutiva, ginecológica e ao recém-nascido, garantindo 

campo apropriado para o ensino, a pesquisa e a extensão”. 

Com inicio de suas atividades em 1991, referência em atendimento a 

gestação de alto risco e violência sexual, atende pacientes procedentes do 

município, interior do estado e, ainda, pacientes encaminhadas de outros estados. 
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4.2.1 Da área física 

 

Atualmente, o CCOG ocupa uma área de 747,00 m
2

, distribuídos em: três 

salas cirúrgicas, uma sala de cesariana, uma sala de curetagem, uma sala de parto 

normal, dois ambientes de lavabo pré-cirúrgico, uma sala com frigobar para 

armazenar peças cirúrgicas, uma sala para recuperação pós-anestésica (REPAI) 

com quatro leitos, uma sala de reanimação de recém-nato, um posto de 

enfermagem, uma enfermaria de pré-parto com seis leitos, uma enfermaria de 

tratamento com quatro leitos destinados a pacientes de médio-risco, um setor de 

Central de Materiais Esterilizados (CME), uma sala para guardar equipamentos 

eletrônicos e materiais utilizados em especialidades cirúrgicas, uma sala de expurgo, 

uma copa, uma sala para conforto médico, um vestiário feminino e um vestiário 

masculino, banheiros masculino e feminino. 

 

4.2.2 Dos recursos humanos 

 

A equipe de enfermagem do CCOG é constituída por 31 profissionais, sendo 

seis enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem e vinte auxiliares de enfermagem. 

Esses profissionais formam cinco equipes para cobrir os três turnos de trabalho, a 

saber:  

Turno da manhã – equipe composta por duas enfermeiras, duas técnicas e 

seis auxiliares de enfermagem que cumprem seis horas diárias; 

 Turno da tarde – equipe composta por uma enfermeira e cinco auxiliares de 

enfermagem que cumprem seis horas diárias; 

 Turno noturno – equipe composta por uma enfermeira, uma técnica e duas 

auxiliares de enfermagem que cumprem plantão com regime de 12x60 horas. A 

equipe do período noturno, portanto, consta de quatro profissionais por plantão. 

 Em relação a natureza do trabalho, todos os profissionais de enfermagem 

que atuam no CCOG, tanto de nível superior como de nível médio, desenvolvem 

atividades em todos os ambientes da unidade. No entanto, é de responsabilidade do 

enfermeiro do turno de trabalho a distribuição das atividades de acordo com as 

necessidades diárias.  
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Pelas características do serviço existe uma escala de trabalho a principio 

definida, mas que pode ser alterada quando necessário. Essa proposta diária inicial 

ocorre da seguinte forma:  

- manhã – uma enfermeira assistencial, responsável pelo desenvolvimento 

das atividades relacionadas a assistência e preenchimento das declarações de 

nascidos vivos (DNV); uma enfermeira administrativa, com responsabilidade técnica 

do CCOG dos três turnos que elabora a escala mensal dos profissionais; duas 

profissionais de nível médio para atender os 14 leitos das três enfermarias (pré-

parto, tratamento e REPAI); uma  para atender a sala do recém-nascido; uma  para 

atender cada uma das três salas cirúrgicas e uma  para atender as salas de parto, 

de cesárea e de curetagem e uma para serviços externos (transporte de pacientes, 

materiais e medicamentos, encaminhamentos de exames).  

- tarde – uma enfermeira assistencial, responsável pelo desenvolvimento das 

atividades relacionadas à assistência e preenchimento das declarações de nascidos 

vivos (DNV); uma profissional de nível médio para atender os 14 leitos das três 

enfermarias (pré-parto, tratamento e REPAI); uma para atender a sala do recém-

nascido; uma para atender as três salas cirúrgicas (no período da tarde não é 

realizado cirurgias programadas, apenas de emergência); uma para serviços 

externos e uma para atender os familiares e os telefonemas.  

- noite – uma enfermeira assistencial, responsável pelo desenvolvimento das 

atividades relacionadas à assistência e preenchimento das declarações de nascidos 

vivos (DNV); uma profissional de nível médio para atender os 14 leitos das três 

enfermarias (pré-parto, tratamento e REPAI); uma para atender a sala do recém-

nascido; uma para atender as salas cirúrgicas (no período da noite não é realizado 

cirurgias programadas, apenas de emergência).   

Em relação às atividades das enfermeiras assistenciais do CCOG, 

responsáveis pelo seu turno de trabalho (manha, tarde ou noite), além de responder 

pelas atividades desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, têm 

como atividades: a condução do atendimento das emergências; avaliação e 

planejamento de cuidados às pacientes sob os cuidados do CCOG; manutenção de 

equipamentos e materiais disponíveis para adequada assistência, assim como 

orientação aos familiares quando necessário. 
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4.2.3 Dos procedimentos realizados no CCOG 

 

Muitos são os procedimentos terapêuticos realizados neste serviço como: a) 

cirúrgicos: cirurgias ginecológicas de pequeno, médio e grande porte incluindo – 

cirurgias neoplásicas; cirurgias de alta freqüência; reconstrução do canal vaginal; 

ninfoplastia; marsupialização; videolaparoscopia; laparotomia exploradora; sutura de 

lacerações pós-coito; parto cesárea e parto normal; curetagem uterina e; b) outros 

procedimentos: cerclagem uterina; coleta de sangue de cordão umbilical; transfusão 

sangüínea fetal (gestação com incompatibilidade de Rh, feto com eritroblastose 

fetal) entre outros. 

O CCOG tem sido considerado referência em assistência a gestações de alto 

risco, apesar de ainda não estar credenciado pelo SUS para esse fim. Assim, tem 

assistido pacientes das mais diversas patologias relacionadas à gestação como: 

doença hipertensiva especifica da gravidez (DHEG); síndrome de HELLP; gestantes 

diabéticas; placenta prévia total ou parcial; incompetência histimo-cervical; 

instabilidade fetal; gestação múltipla, molar ou anembrionada; dependência química; 

soro positivo para HIV e HCV. Realiza, também, atendimento a gestantes 

isoimunizada, menores de quatorze e/ou maiores de quarenta anos, além de vítima 

de violência sexual. 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

A população da pesquisa se limitou aos profissionais de enfermagem locados 

no Centro Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico de um Hospital Universitário. 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: a) atuar com vínculo 

empregatício no referido Hospital e estar atuando no CCOG no mínimo há 12 

meses; b) concordar de forma espontânea em participar do estudo e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A opção pelos profissionais com no 

mínimo 12 meses de atividades no serviço, deu-se por entender que este é um 

período mínimo para que o profissional esteja apto para o desenvolvimento de todas 

as atividades específicas do CCOG.  

Como critérios de exclusão, incluímos: a) não aceitar participar da pesquisa 

de forma espontânea; b) não estar em atividade no serviço do CCOG há no mínimo 

12 meses; c) não ter vínculo empregatício no referido hospital.  
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Assim, dos 31 profissionais que atuam no CCOG, 26 aceitaram participar do 

estudo, sendo cinco enfermeiras, cinco técnicas em enfermagem e dezesseis 

auxiliares de enfermagem. Quatro profissionais foram excluídas do estudo: uma 

profissional de nível médio não concordou com sua participação, três estavam em 

atividade no serviço há menos de doze meses e uma profissional de nível superior é 

a proponente deste estudo. 

 

4.4 COLETA DE DADOS  

 

4.4.1 Obtenção dos dados 

 

 Os dados foram obtidos em duas situações distintas, entre o período de 

novembro de 2012 a abril de 2013. Primeiro a mensuração do ruído no ambiente da 

pesquisa, e posteriormente a coleta de dados junto aos sujeitos para a identificação 

de demandas de atenção vivenciada pelos profissionais de enfermagem e avaliação 

da qualidade de vida desses.  

A obtenção dos dados foi organizada desta forma, por considerar-se que no 

espaço da pesquisa, os sujeitos podem estar expostos a ruído intenso e ao mesmo 

tempo submetidos a múltiplas demandas de atenção dirigida, fatores esses que 

podem interferir na qualidade de vida dos profissionais. Para melhor visualização 

apresentamos essa dinâmica graficamente na figura 01.  

 

Figura 01 – Representação gráfica da dinâmica do ambiente do CCOG 

 

_________________________________________ 

Fonte – o autor 
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4.4.2 Procedimentos da coleta de dados 

 

 Inicialmente realizou-se a mensuração do nível de ruído na unidade de 

CCOG, por uma profissional Engenheira Civil, utilizando um medidor de nível de 

pressão sonora, conforme as recomendações da NBR-10152/1987, que define os 

níveis de pressão sonora para conforto acústico em diferentes áreas hospitalar, sob 

a observação da autora. 

O instrumento utilizado foi o Medidor Integrador, marca Bruel&Kjaer, tipo 

2230, devidamente calibrado, de propriedade da FUNDACENTRO/PR. Para 

avaliação dos níveis de pressão sonora, operou-se na curva de compensação “A”, 

sendo realizadas medições, nos períodos da manhã e tarde, medindo-se os níveis 

mínimos, máximos e o nível médio fornecido pelo recurso de medição de nível 

equivalente (Leq) em salas do Centro Cirúrgico Obstétrico e Ginecológico.  

As medições em nível equivalente representam o nível médio baseado na 

equivalência de energia, isto é, a média dos níveis de pressão sonora durante o 

tempo de avaliação, expondo a média que o trabalhador fica exposto em sua 

jornada de trabalho. Também foram considerados os critérios legais estabelecidos 

pela legislação brasileira, Portaria n.º 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, 

Norma Regulamentadora NR-17, Ergonomia e a NBR-10152/2000 e ocorreram no 

período de Novembro e fevereiro de 2013. 

Para identificar as demandas de atenção dirigida foi utilizado o instrumento 

Demandas de Atenção Dirigida (DAD), desenvolvido e validado para a cultura 

brasileira por Guirardello (2005) com o objetivo de identificar as situações de 

demanda de atenção no ambiente de trabalho do enfermeiro (anexo 03). É 

composto por 39 situações agrupadas em quatro domínios: 12 questões do domínio 

psicológico de números 6,7,15,16,17,18,19,22,24,25,26 e 39; 12 do domínio 

Comportamental de números 20,21,27,28,31,32,33,34,35,36,37 e 38; 12 do domínio 

Ambiente Físico de números 1,2,3,4,5,9,10,11,12,14,23 e 29 e 3 do domínio 

Informação de números 8,13 e 30.  

Após o término da coleta dos dados obtidos no instrumento “Demandas de 

Atenção Dirigida”, estes foram inseridos em uma planilha eletrônica. A identidade 

dos entrevistados foi preservada substituindo o nome do participante por número 

arábico, seguido de E – Enfermeiro e T – Técnico e Auxiliar de enfermagem, assim 

como a ordem dos sujeitos. 
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Foram inseridos números de 0 a 100, obtidos por meio da escala de medida 

do tipo analógica visual, com uma régua graduada em centímetros. 

Esse instrumento possui dois tipos de medida: frequência e intensidade, que 

podem ser analisadas de forma independente ou por meio de uma pontuação 

resultante do produto de ambas (Figura 02).  

A primeira medida, indagou ao profissional sobre a frequência com que 

vivenciou uma determinada situação. O sujeito foi solicitado a responder em uma 

escala tipo Likert, variando de um a cinco pontos, para as alternativas: nenhuma 

vez; raramente (1dia); algumas ou poucas vezes (1-2 dias); ocasionalmente ou uma 

quantidade moderada de vezes (3-4 dias), e muitas vezes ou o tempo todo (5-7dias), 

e quanto maior a frequência de uma situação, maior foi a pontuação. 

Na segunda medida, o profissional foi solicitado a responder o quanto de 

esforço mental aquela determinada situação exigiu de si, por meio de uma escala de 

medida do tipo analógica visual, que varia de zero a 100 milímetros. A pontuação é 

obtida pelo produto da frequência pela intensidade. 

 

Figura 02 - Escala tipo Likert e Escala de medida do tipo analógica visual 

 

 Fonte – Adaptado de Guirardello (2003) 

 

Para análise desses dados considerou-se a resposta dos participantes, 

quanto à frequência e à intensidade de cada situação de demanda, calculadas em 

um escore de cada medida. Para este estudo foi considerado como padrão de 

aceitabilidade, os escores médios de três para a escala likert e 50 para a escala 

analógica visual. 

Para avaliar a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem do CCOG, 

utilizou-se o Instrumento SF-36 (anexo 04), composto por 36 itens agrupados em 

oito domínios: 

a) Capacidade funcional – questão de número 03 que mede o desempenho 

das atividades diárias, como: capacidade de cuidar de si, vestir-se, tomar banho e 

subir escadas; 
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b) Aspectos físicos – questão de número 04 que mede o impacto da saúde 

física no desempenho das atividades diárias e ou profissionais; 

c) Dor – questões de números 07 e 08 para mensurar o nível de dor e o 

impacto no desempenho das atividades diárias e ou profissionais;  

d) Estado geral de saúde – questões de números 01 e 11 para identificar a  

percepção subjetiva do estado geral de saúde; 

e) Vitalidade – questão de número 09 (itens A, E, G e I) para identificar a 

percepção subjetiva do estado geral de saúde; 

f) Aspectos sociais – questão de número 06 para identificar o reflexo da 

condição de saúde física nas atividades sociais; 

g) Aspectos emocionais – questão de número 05 para identificar o reflexo 

das condições emocionais no desempenho das atividades diárias e ou profissionais; 

h) Saúde mental – questão de número 09 (itens B, C, D, F e H) - escala de 

humor e bem-estar (CASTRO et al, 2003).  

Os escores das dimensões variam entre 00 (pior estado) e 100 (melhor 

estado), considerando 50 o valor médio aceitável.   

Para o tratamento dos dados obtidos pelo instrumento FS-36, igual utilizei 

uma planilha Excel para a inserção dos dados. A identidade dos entrevistados 

manteve-se como já descrito, número arábico seguido de E – Enfermeiro e T – 

Técnico e Auxiliar de enfermagem, assim como a ordem dos sujeitos.  

1) A organização dos dados obtidos pelo instrumento SF-36 ocorreu em três 

fazes, da seguinte forma: 1) Inserção dos dados na planilha eletrônica – iniciais do 

participante, idade, função exercida e tempo de serviço, seguido da pontuação de 

cada questão; 2) Ponderação dos dados, por meio da tabela do instrumento, 

conforme Quadro 02. 3) Após a ponderação dos dados de cada domínio do 

instrumento SF-36, utilizei do Cálculo de Raw Scale, pois o valor final não apresenta 

escala em medida.  

Desta forma, cada domínio do SF-36 possui um valor, dentro da escala, 

conforme foi respondido no questionário. Deste valor, subtrai-se o limite inferior (este 

número é encontrado na tabela 03) vezes 100(cem) e dividido pela variação, 

também encontrada na tabela 03.  

Assim, aplicou-se a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

Domínio = Valor obtido na questão correspondente – limite inferior X 100 

Variação 
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Quadro 02 – Ponderação dos dados (SF-36) 

Fonte – Adaptado de Ciconelli  et al (1999). 

 

 

 

 

Questão                                       Pontuação 

 
 
01 

Se a resposta for: 
01 
02 
03 
04 
05 

Pontuação: 
5,0 
4,4 
3,4 
2,0 
1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03, 04 e 05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for: 
01 
02 
03 
04 
05 

Pontuação: 
05 
04 
03 
02 
01 

07 Se a resposta for: 
01 
02 
03 
04 
05 

Pontuação: 
6,0 
5,4 
4,2 
3,1 
2,0 

08 A resposta da questão 08 depende da nota da questão 07 

 
  Questão 07 

 
    Questão 08 

 
Valor 

01 01 06 

02 a 06 01 05 

02 a 06 02 04 

02 a 06 03 03 

02 a 06 04 02 

02 a 06 05 01 

09 Pontuação dos itens a,d,e,h, seguirá a seguinte orientação: 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

06 
05 
04 
03 
02 
01 

Para os demais itens (b, c, f, g, i) o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor  

11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d 
deverão seguir a seguinte pontuação: 

01 
02 
03 
04 
05 

05 
04 
03 
02 
01 
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Tabela 02 – Valores de limite inferior e variação de cada domínio (SF-36) 

Domínio Pontuação das questões 
respondidas 

Limite 
inferior 

Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 

Limitação por aspectos físicos 04 04 04 

Dor 07 + 08 02 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 05 20 

Vitalidade 09 (itens a + e + g + i) 04 20 

Aspectos sociais 06 + 10 02 08 

Limitação por aspectos emocionais 05 03 03 

Saúde mental 09 (itens b + c + d + f + h) 05 25 

Fonte – Teixeira (2011) 
 
 

É importante ressaltar que, a questão de número dois não faz parte do cálculo 

de nenhum domínio, sendo utilizada somente para se avaliar o quanto o individuo 

está melhor ou pior comparado há um ano. 

 Por fim, foi aplicado um questionário desenvolvido pela autora, com o 

objetivo de investigar a existência de algum problema de saúde e queixa nas 

participantes do estudo, que poderia estar relacionada à exposição a ruído intenso, 

além de identificar principais queixas e sintomas vivenciados por elas (apêndice B). 

A aplicação dos instrumentos ocorreu individualmente, no ambiente do 

CCOG, após o profissional de enfermagem ser convidado a participar do estudo, 

receber todas as informações quanto aos objetivos e relevância do estudo.   
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5 RESULTADOS  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Participaram do estudo 26 profissionais de enfermagem. Destes, 05 (19,23%) 

são enfermeiros e 21 (80,77) técnicos e auxiliares de enfermagem. Os dados para 

caracterização dos sujeitos estão apresentados na tabela 04. 

 

Tabela 03 – Caracterização dos sujeitos nas variáveis: gênero, idade, qualificação profissional, turno 
de trabalho e tempo de serviço N=26. Curitiba (2013)  

Características Distribuição da Amostra 

Gênero Feminino 

26 (100%) 

Masculino 

–   

  

Idade 30-45 

08 (30,77%) 

46-60 

16 (61,54%) 

≥ 60 

02 (7,69) 

Categoria profissional  Enfermeiros 

05 (19,23%) 

Téc. Aux. Enfermagem 

21 (80,77%) 

 

– 

Turno de Trabalho Manhã 

08 (30,76%) 

Tarde 

06 (23,07%) 

Noite 

12 (46,15%) 

Tempo de Serviço na 
Enfermagem 

05-15 

05 (19,23%) 

16-25 

09 (34,61%) 

≥ 26 

12 (46,15%) 

Fonte: a autora.  

 

De acordo com a tabela 04, verifica-se que todos os participantes são do 

gênero feminino, com idade média de 49,84 anos, concentrando-se na faixa de 46 a 

60 anos. Com relação ao turno de trabalho, 12 (46,15%) dos profissionais 

trabalhavam no turno da noite, 08 (30,76%) no turno manhã e 06 (26,92%) no turno 

da tarde. Em relação ao tempo de serviço a média foi de 24,5 anos e o maior 

número de profissionais com mais de 26 anos de trabalho. 

 

5.2 MENSURAÇÃO DO RUÍDO 

 

O resultado da Avaliação da dos Níveis de Pressão Sonora no ambiente do 

CCOG foi obtido a partir do material disponibilizado pela engenheira que realizou a 

mensuração do ruído. Esses dados estão apresentados no quadro 02, 
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considerando: local da medição, observações de ocorrências do momento da 

medição, nível sonoro mínimo e máximo encontrado e o Leq4 (média) em dB(A).  

 

Quadro 02 - Avaliação dos Níveis de Pressão Sonora em dB (A)  

Ambiente 
CCOG 

Ocorrências Nível Min.  Nível Max. Leq
5
 

Enfermaria de 

Tratamento 

01 TV ligada com 01 paciente (T) 47,6 61,7 57,0 

Com 04 pacientes (M) 44,0 81,4 61,7 

 

Pré-Parto 

01 TV ligada com 01 paciente e 

01acompanhante (Tarde) 

48,2 64,4 56,6 

Com 03 pacientes, professor e alunos 

(Manhã) 

48,3 74,7 58,9 

Sala 

REPAI 

Sem pacientes/ conversas corredor 

(Manhã/Tarde) 

43,7 68,7 58,8 

49,1 86,4 67,9 

Corredor Sem movimento (Manhã/Tarde) 47,2 65,4 57,0 

47,6 83,0 65,0 

Sala de Cirurgia 

03 

Acontecendo     cesariana 

(Manhã/Tarde) 

50,5 77,5 61,0 

48,7 80,1 59,1 

RN Alto falante do corredor (Tarde) 52,69 77,6 63,8 

Ambiente sem movimento (Manhã) 44,5 87,3 69,5 

Sala de 

Expurgo da  

C.M.E. 

Secagem borracha (Tarde) 69,8 94,6 76,9 

Secagem material (Manhã) 54,8 104,4 93,6 

Recepção Sem movimento no momento da 

mensuração (Manhã/Tarde) 

52,1 
 

79,5 65,9 

77,2 49,4 63,9 

Posto Enf. Sem atividades (Manhã/Tarde) 46,5 74,5 59,9 

45,2 85,1 69,1 

Fonte: a autora.  

 

O menor valor encontrado em nível mínimo foi de 43,7 dB(A) na sala de 

recuperação pós anestésica, com a ausência de pacientes, apenas conversas 

paralelas no corredor. O maior valor encontrado em nível máximo foi 104,4dB(A) na 

sala de expurgo da CME, no momento da secagem das borrachas, que é realizada 

com a pressão de ar comprimido. 

Observou-se que o menor Leq de ruído foi de 56,6 dB(A), encontrada na 

enfermaria de pré-parto onde havia uma paciente com um acompanhante e o 

aparelho de TV ligado, e o maior Leq encontrado foi de 93,6 dB(A), na sala de 

secagem de material da CME no período da manhã.  

                                                           
4 O valor médio (Leq) foi obtido após a observação do comportamento do som, com tomadas de cinco 

minutos em cada sala do ambiente em estudo.    
5
 Leq. – Limiar equivalente  
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5.3 DEMANDAS DE ATENÇÃO DIRIGIDA  

 

Os dados referentes ao instrumento DAD estão apresentadas na tabela 04. 

Esta inclui as 39 situações de demandas de atenção com a média da freqüência e 

intensidade de cada situação, e as situações de demanda estão apresentadas por 

ordem de maior intensidade (N=26). 

 

Tabela 04 – Demonstrativa das médias da frequência e da intensidade das situações de Demandas 
de Atenção Dirigida dos profissionais de enfermagem do CCOG 

Item Situações de demanda de atenção Média  

Frequência  

Média 

Intensidade 

09 Quadro de funcionários insuficientes para cobrir a unidade 
adequadamente 

4,38 69,69 

11 Alto nível de barulho na unidade 4,19 64,46 

 06 Necessidade de dar orientação ao paciente. 4,73 57,88 

07 Necessidade de dar orientação à família 4,23 57,42 

12 Ambiente de trabalho abarrotado de materiais e equipamentos 3,77 53,77 

02 Tempo insuficiente para completar todas as suas tarefas de 
enfermagem 

3,58 52,11 

23 Tempo insuficiente para dar apoio emocional a um paciente 3,27 51,50 

04 

15 

Muitas decisões rápidas tiveram que ser tomadas 

Execução de procedimentos que os pacientes experienciam 
como sendo dolorosos 

3,73 

3,61 

50,23 

44,69 

24 

08 

Cuidar de um paciente que necessita de intenso apoio 
emocional 

Quadro de funcionários e escala de trabalho imprevisível  

3,15 43,96 

43,77 3,38 

01 Foram requeridas tarefas que não são de enfermagem, tais 
como trabalho burocrático. 

3,54 43,73 

03 

14 

Múltiplas atividades de enfermagem tiveram que ser 
completadas 

Pessoas demais em sua unidade de trabalho 

3,31 

2,88 

43, 15 

39,00 

25 

22 

13 

Cuidar de família com necessidades emocionais 2,92 38,65 

Observar o sofrimento de um paciente 

Ambiente de trabalho confuso ou desorganizado 

3,27 

2,69 

38,07 

37,34 
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26 

16 

31 

 

30 

Medo de cometer um erro ao cuidar de um paciente 

Sentimento de impotência diante de um paciente que não 
consegue melhorar 

Falta de oportunidade de compartilhar experiências e 
sentimentos com outras pessoas da unidade  

2,19 

2,54 

2,58 

32,15 

31,38 

28,57 

Falta de oportunidade de falar francamente sobre problemas da 
unidade com outras pessoas que nela trabalham 

2,34 25,30 

32 Falta de oportunidade de expressar sentimentos em relação 
aos pacientes 

2,34 24,77 

18 A morte de um paciente 1,61 23,04 

05 Paradas cardíacas tiveram que ser atendidas 1,88 22,88 

20 Informações inadequadas de um médico sobre a condição 
clínica de um paciente 

1,96 21,96 

29 Incerteza com relação a operação e funcionamento de um 
equipamento especializado 

2,11 20,96 

28 Não saber o que dizer a um paciente ou ao familiar sobre a 
condição do mesmo 

2,04 20,27 

27 Ausência do médico no inicio do atendimento de uma 
emergência  

1,77 19,81 

38 Discordância com relação ao tratamento de um paciente 1,74 18,81 

36 Críticas de um médico 1,11 18,73 

34 Críticas de um supervisor 1,73 17,2 

35 Dificuldade de trabalhar com um determinado enfermeiro na 
unidade 

1,81 15,81 

39 Tomar uma decisão difícil com relação a um paciente quando o 
médico não está disponível  

1,42 11,38 

19 A morte de um paciente com quem você desenvolveu um 
relacionamento muito próximo 

1,38 11,61 

10 Rodízio para outras unidades que apresentou um número 
reduzido de funcionários 

1,57 10,31 

21 Ausência do médico da unidade quando um paciente morre 1,19 10,31 

33 Conflito com um supervisor 1,57 10,15 

37 Conflito com um médico 1,54 8,73 

17 Conversar com um paciente sobre sua morte que se aproxima 1,27 8,15 

*Itens dos Domínios – Ambiente físico: 1,2,3,4,5,9,10,11,12,14,23,29; Comportamental: 

20,21,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38; Psicológico: 6,7,15,16,17,18,19,22,24,25,26,39; Informação: 
8,13,30. 

 
 



60 
 

Os dados da tabela acima demonstram que as situações de demanda de 

atenção da equipe de enfermagem do CCOG, obtiveram-se médias de frequência 

que variaram de 1,11 a 4,73 e médias de intensidade que variaram de 8,15 a 69,69.  

Em relação à frequência as quatro situações de demanda de atenção com 

maiores médias foram: necessidade de dar orientação ao paciente (4,73); quadro de 

funcionários insuficientes para cobrir a unidade adequadamente (4,38); a 

necessidade de dar orientação à família (4,23) e alto nível de barulho na unidade 

(4,19). As situações de demanda com menores médias foram: críticas de um médico 

(1,11); ausência do médico da unidade quando um paciente morre (1,19); conversar 

com um paciente sobre sua morte que se aproxima (1,27) e a morte de um paciente 

com quem você desenvolveu um relacionamento muito próximo (1,38). 

Em relação à intensidade as quatro situações de demanda de atenção com 

maiores médias foram: quadro de funcionários insuficientes para cobrir a unidade 

adequadamente (69,69); alto nível de barulho na unidade (64,46); necessidade de 

dar orientação ao paciente (57,88) e necessidade de dar orientação à família (57,42. 

As situações de demandas com menores médias foram: conversar com um paciente 

sobre sua morte que se aproxima (8,15); conflito com um médico (8,73); conflito com 

um supervisor (10,15); e  rodízio para outras unidades que apresentou um número 

reduzido de funcionários e ausência do médico da unidade quando um paciente 

morre (10,30). 

A tabela 05 apresenta as médias de frequência e intensidade das situações 

de demandas agrupadas por domínio. Utilizando a ANOVA de Kruskal-Wallis, ao 

nível de significância de 0,05, obteve-se p = 0,0030, houve diferença significativa 

entre domínios Ambiente Físico e Comportamental.  

 

Tabela 05 – Média aritmética da frequência e intensidade das situações de demandas por domínio 
N=26 

Domínio Média Frequência Média Intensidade 

Ambiente Físico 3,18 43,82 

Comportamental 1,78 17,94 

Psicológico 2,69 33,20 

Informação 2,80 35,47 

Fonte: a autora.  

 



61 
 

Por meio de comparações múltiplas, verifica-se diferença significativa entre o 

domínio ambiente físico (média = 43,82) e o domínio comportamental (média = 

17,94) com p = 0,0016, mostrando que situações referentes ao domínio 

comportamental, não exige esforço mental para direcionar atenção, pois numa 

escala de 0 a 100, onde 0 é o menor esforço e 100 o máximo esforço, a média da 

intensidade apresentada foi de apenas 17,94.   

Na tabela 06 apresentamos as situações de demandas com as maiores 

médias de freqüência e intensidade, por categoria dos profissionais. 

 

Tabela 06 – Situação de demanda de atenção com maior média aritmética de frequência e 
intensidade por categoria 

Situação de Demanda Categoria Freqüência Intensidade 

Quadro de funcionários insuficientes para cobrir a 
unidade adequadamente 

Enfermeiros 4,83 89,2 

Tec. Aux. 
Enfermagem 

 
4,28 

 
65,05 

Alto nível de barulho na unidade 
 
Necessidade de dar orientação ao paciente 

Enfermeiros 4,83 84,8 

Tec. Aux. 
Enfermagem 

 
4,66 

 
60,05 

Fonte – a autora. 

 

Ao relacionar as demandas com maiores médias entre os enfermeiros e Téc, 

Aux. de enfermagem, foi possível identificar que a situação de demanda que mais 

exige dos profissionais é “Quadro de funcionários insuficientes para cobrir a unidade 

adequadamente”, para as duas categorias. Seguida de “Alto nível de barulho na 

unidade” para o nível superior e “Necessidade de dar orientação ao paciente” para o 

nível médio. 

A tabela 07 apresenta a situação de demanda com a maior média de 

freqüência e intensidade, por turno de trabalho. 

 

Tabela 07 – Situação de demanda com maior média aritmética de frequência e intensidade nos 
diferentes turnos. 

Situação de demanda Freq*. Int**. Turno 

Alto nível de barulho na unidade 4,9 80,33 Tarde 

Quadro de funcionários insuficientes para cobrir a unidade adequadamente 5,0 80,00 Manhã 

Necessidade de dar orientação à família 4,50 54,50 Noite 

Fonte – a autora.                                                                                                                    *Frequência 
**Intensidade 

  

Ao comparar a demanda que exige maior esforço mental para direcionar 

atenção entre os turnos de trabalho houve diferença nos três turnos.  
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O turno da tarde referiu ser “Alto nível de barulho na unidade” a demanda que 

exige maior esforço mental para direcionar atenção.  

Para o turno da manhã, a demanda que mais exigiu dos profissionais foi 

“Quadro de funcionários insuficientes para cobrir a unidade adequadamente”. Esse 

fato pode estar relacionado com o número e o nível de complexidade dos 

procedimentos realizados neste período.  

Já o período da noite, referiu ser “Necessidade de dar orientação à família” a 

demanda que mais exige esforço mental. Talvez, isso esteja relacionado com o 

número reduzido de profissionais na equipe de enfermagem, além da necessidade 

dos familiares obterem informações, já que no período diurno esses têm menor 

facilidade de acesso aos profissionais. Isso pode ocorrer pela dificuldade dos 

próprios familiares se deslocarem até o hospital em horário comercial.  

 

5.4 QUALIDADE DE VIDA 

 

 O resultado dos dados do instrumento SF-36, estão apresentados em duas 

tabelas. A primeira refere-se aos dados dos enfermeiros (Tabela 08) e a outra com 

os dados que se referem as Técnicas e Auxiliares de Enfermagem (Tabela 09). 

A tabela 08, apresenta a relação dos escores obtidos mediante a pontuação 

referente as respostas ao questionário do SF-36 utilizada pra avaliar a qualidade de 

vida dos Enfermeiros do CCOG com a média, desvio padrão e mediana  (n=5).  

 

Tabela 08 – Escores do instrumento SF-36, sujeitos X domínios dos enfermeiros n= 05. 

Sujeito Capac. 
Funcional 

Limitação 
Física 

Dor Estado 
Geral 
Saúde 

Vitalidade Aspecto  
Sociais 

Limitação  
Emocional 

Saúde 
Mental 

05 S 75,00 100 41,00 52,00 70,00 100 100 72,00 

09 S 100 100 84,00 72,00 65,00 50,00 33,33 72,00 

10 S 95,00 100 100 100 80,00 100 100 88,00 

14 S 90,00 100 84,00 100 95,00 100 100 100 

76,00 
23 S 85,00 100 84,00 87,00 55,00 100     100  

Média 89,00 100 78,6 82,2 73,00 90,00 86,66 81,6 

DP 9,61 00,00 22,13 20,44 15,24 22,36 29,81 12,19 

Mediana 90,00 100 84,00 87,00 70,00 100 100 76,00 

Fonte: a autora.  
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 Os resultados da tabela acima demonstram que em relação aos enfermeiros, 

do total de oito domínios, apenas dois estão comprometidos: dor (41); limitação 

emocional (33,33) atingindo dois profissionais.  

A tabela 09 apresenta os escores do questionário do SF-36 que avaliou a 

qualidade de vida dos Téc. e Aux. de Enf. com a média, desvio padrão e mediana.  

  

Tabela 09 – Escores do instrumento SF-36, sujeitos X domínios Téc. e Aux. de Enfermagem n= 21. 

 
Sujeito 

Capac. 
Funcional 

Limitação 
Física 

 
Dor 

E G 
Saúde 

 
Vitalidade 

Aspectos 
Sociais 

Limitação 
Emocional 

Saúde 
Mental 

07 M 85 100 100 97 90 100 100 80 

15 M 95 75 84 97 65 62,5 66,66 88 

20 M 80 100 73 87 65 100 100 80 

21 M 95 100 31 87 60 50 00 48 

22 M 100 100 100 92 95 100 100 96 

01 M 85 100 72 77 45 100 100 52 

02 M 100 100 100 77 85 100 100 72 

03 M 90 75 100 92 80 100 100 88 

04 M 60 00 50 52 65 75 100 48 

06 M 70 25 20 50 10 00 00 16 

08 M 45 50 51 35 00 75 100 24 

11 M 90 75 74 92 75 75 33,33 84 

12 M 75 100 62 72 65 87,5 100 76 

13 M 75 25 62 62 30 75 33,33 64 

16 M 90 100 30 55 50 62,5 100 80 

17 M 85 100 41 92 65 87,5 00 76 

18 M 95 75 62 67 80 75 66,66 68 

19 M 90 100 84 67 80 100 100 92 

24 M 75 75 72 87 75 100 100 84 

25 M 95 100 100 87 80 100 100 92 

26 M 70 75 51 87 45 75 100 36 
 

 
Média 

 
83,09 

 
78,57 

 
67,57 

 
76,71 

 
62,14 

 
80,95 

 
76,18 

 
68,76 

Desvio 
Padrão 

 
13,91 

 
29,88 

 
25,07 

 
17,67 

 
24,87 

 
24,24 

 
38,21 

 
22,96 

Mediana 85 100 72 87 65 87,5 100 76 
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 Em relação aos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem, todos os 

domínios estão comprometidos, atingindo 11 profissionais. Um dos sujeitos (6M) 

apresenta 06 domínios comprometidos, estando apenas os domínios de capacidade 

física (70) e estado geral de saúde (50) num nível aceitável, e os escores de 

aspectos sociais e limitação emocional são iguais a zero.  

A média geral dos escores de cada domínio está apresentada na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Média geral dos escores do instrumento SF-36, por domínio (Enfermeiros) n= 05. 

Dimensões SF-36       Média ± DP          Mediana  

Capacidade Funcional 

Limitação Física 

89,00 ± 09,61 

100,0 ± 00,00 

90 

100 

Dor 78,60 ± 22,13 84 

Estado Geral de Saúde 82,20 ± 20,44 87 

Vitalidade 73,00 ± 15,24 70 

Aspectos Sociais 90,00 ± 22,36 100 

Limitações Emocionais 86,86 ± 29,81 100 

Saúde Mental 81,60 ± 12,19 76 

Fonte: a autora.  

 

Ao analisar a média geral de cada domínio, foi observado que o domínio 

vitalidade apresentou a menor média (73,00) com desvio padrão de 15,24 e mediana 

de 70. Destaca-se o domínio de aspecto físico com escore de 100. 

A média geral dos escores de cada domínio está apresentada na tabela 11. 

 
Tabela 11 – Valores médios dos escores do SF-36 dos profissionais Téc. Aux. Enfermagem (n=21) 

Dimensões SF-36            Média ± DP        Mediana 

Capacidade Funcional 83,08 ± 13,91 85 

Aspecto Físico 78,57 ± 29,88 100 

Dor 67,57 ± 25,07 72 

Estado Geral de Saúde 76,71 ± 17,67 87 

Vitalidade 62,14 ± 24,87 65 

Aspectos Sociais 80,95 ± 24,24   87,5 

Limitações Emocionais 76,18 ± 38,21 100 

Saúde Mental 68,76 ± 22,96 76 

Fonte: a autora. 

Ao analisar a média geral de cada domínio para os técnicos e auxiliares de 

enfermagem, observa-se que o domínio vitalidade, assim como os enfermeiros a 
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menor média foi (62,14) com desvio padrão de 24,87 e mediana de 65 e, o domínio 

Capacidade funcional apresentou a maior média (83,09) com desvio padrão de 13, 

91 e mediana de 85. Porém, a maior mediana foi dos domínios aspecto físico e 

limitações emocionais (100). 

Ao relacionar os enfermeiros com os técnicos e auxiliares de enfermagem, 

através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney, ao nível de significância de 0,05, 

obteve-se para a idade (p = 0,4344), tempo (p = 0,9480), capacidade funcional (p = 

0,4108), limitação física (p = 0,0613), dor (p = 0,3403), estado geral (p = 0,4309), 

vitalidade (p = 0,4498), aspectos sociais (p = 0,2934), limite emocional (p = 0,5498) e 

saúde mental (0,4146). Esse resultado não mostrou nenhuma diferença significativa 

entre os enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Os dados da questão de número 2 do SF – 36, não utilizada para o cálculo 

dos domínios, estão apresentados na Tabela 12.  

 

Tabela 12 - Percepção do individuo de seu estado geral comparado há um ano. 

Sujeitos Muito melhor Um pouco Melhor Quase igual Um pouco pior Muito pior 

 
Enfermeiro 

n=5 
 

 
00 

 
01 

 
04 

 
00 

 
00 

Téc. Aux. 
Enfermagem 

n=21 

03 04 11 03 00 

Fonte – a autora. 

 

Esses resultados apontam que a percepção dos profissionais de enfermagem 

do CCOG é de que seu estado geral se manteve igual ou muito próximo quando 

comparado há um ano.  

 

5.5 PROBLEMAS DE SAÚDE E QUEIXAS/SINTOMAS POSSIVELMENTE 

RELACIONADOS A EXPOSIÇÃO AO RUÍDO  

 

Outro aspecto abordado junto aos participantes foi com relação a problemas 

de saúde e a queixas ou sintomas. Os dados relacionados a problemas de saúde 

estão apresentados na tabela 13. 
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Tabela 13: Demonstra os problemas de saúde dos profissionais de enfermagem do CCOG N=26 

Problemas de saúde Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Anemia 02 07,69 

Colesterol 08 30,77 

Diabetes 03 11,54 

Disfunção da tireóide 03 11,54 

Distúrbios cardíacos 01 03,85 

Distúrbios reumatológicos (artrite) 07 26,92 

Hipertensão arterial 06 23,07 

Fonte – a autora. 

 

Em relação a problemas de saúde, 19 (73,07%) sujeitos relataram algum tipo 

de problema de saúde, sendo os mais relatados: alteração na taxa de colesterol 8 

(42,10%); distúrbios reumatológicos (artrite) 7 (36,84) e hipertensão arterial 6 

(31,57). Outras afecções foram relatadas em menor frequência. Vale lembrar que na 

amostra total, um mesmo sujeito pode ter apresentado mais de um problema de 

saúde. 

Os dados relacionados a queixas ou sintomas dos Enfermeiros estão 

apresentados na tabela 14.  

Tabela 14: Tabela referente a queixas e sintomas dos profissionais enfermeiros n=5 

Queixa/Sintoma Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Irritabilidade 02 40,00 

Problemas estomacais 02 40,00 

Dores de ouvido 01 20,00 

Insônia 01 20,00 

Tontura 01 20,00 

Zumbido 01 20,00 

Alterações da voz 01 20,00 

Fonte – a autora. 

 

Dos enfermeiros, todos referiram algum tipo de queixa ou sintoma. Dores de 

ouvido, insônia, tontura, zumbido e alterações da voz foram citados apenas uma 

vez; já, intolerância a sons intensos irritabilidade e problemas estomacais foi citados 

por duas vezes. Porém, um profissional pode ter referido mais de uma queixa ou 

sintoma. 

Por outro lado, os profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem referiram 

maior número de queixas e sintomas (65,38%). Entre eles destacaram-se: 
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Intolerância a sons intensos 13 (61,90%); cefaléia 12 (48,86%); irritabilidade 10 

(47,62%) problemas estomacais e ansiedade/medo/depressão 9 (42,86%); além de 

outros que podem ser visualizados na tabela  15.  

 

Tabela 15: Tabela referente a queixas e sintomas dos profissionais Téc. Aux. Enfermagem n=21 

Queixas/Sintomas Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Cefaleia 12 48,86 

Irritabilidade 10 47,62 

Problemas estomacais 09 42,86 

Ansiedade/Medo/Depressão 09 42,86 

Insônia 08 38,10 

Desatenção 07 33,33 

Tontura 07 33,33 

Fadiga 07 33,33 

Dificuldade para escutar 06 28,57 

Sensação de ouvido tapado 06 28,57 

Dores de ouvido 05 23,81 

Zumbido 05 23,81 

Alterações da voz 05 23,81 

Dificuldade/Dores aos movimentos do pescoço 05 23,81 

Outros: Dor muscular 02 09,52 

Fonte – a autora. 

   

Na tabela 16 apresentamos as queixas/sintomas dos profissionais de 

enfermagem do CCOG por turno de trabalho, independente da categoria 

profissional. 

 

Tabela 16 – Queixas/sintomas dos profissionais de enfermagem do CCOG por turno de trabalho 

Turno de Trabalho Com queixa/sintoma (≥3)  Sem queixa/sintoma (≤2) Total Geral 

Diurno 09 05 14 

Noturno 08 04 12 

Total 17 09 26 

Fonte – a autora. 

 

Através do teste de Fisher, ao nível de significância de 0,05, verifica-se que 

não existe relação significativa entre turno de trabalho e presença ou ausência de 

queixas/sintomas (p = 0,6133). Por fim, quando os participantes foram indagados 

quanto ao uso de medicamentos, 10 (38,46%) relataram fazer uso frequente de 

algum tipo de medicação.   
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6 DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos permitiram identificar o perfil dos profissionais de 

enfermagem, que atuam no CCOG de um hospital universitário no que se refere a: 

gênero, faixa etária, tempo de atividade na enfermagem, categoria dos profissionais 

e relação do número de profissionais por turno de trabalho (tabela 03).  

Em relação à faixa etária das profissionais, variou de 31 a 70 anos de idade, 

com média de 49,84 anos, caracterizando um grupo não jovem.  

Em relação ao tempo de serviço, variou de 07 a 52 anos de trabalho na 

enfermagem. Considerando que essa profissão consta de atividade insalubre e, 

prevê aposentadoria por tempo de serviço aos 25 anos de atividade, manter 

profissionais com mais de 30 anos na atividade pode trazer prejuízos tanto na 

saúde, e, por consequência na sua qualidade de vida. 

É sabido que, o serviço de enfermagem requer habilidade para percepção, 

para concentração e para direcionar a atenção, além de exigir força física na 

realização de atividades diversas. Com o passar dos anos, o profissional aprimora a 

habilidade de percepção, porém, há uma redução da capacidade de direcionar 

atenção para aspectos importantes do trabalho, da concentração e da força física, 

pelo próprio desgaste fisiológico do ser humano.   

Padilha (1994), Peixoto (1996) e Shimizu (1996) sugerem que a natureza do 

trabalho de enfermagem, principalmente em unidades de cuidados intensivos, é 

gerador de sofrimento e desgaste. A boa condição física, também, é fundamental, 

pois ao prestar cuidados integrais as pacientes, incluindo higiene e transporte 

necessitam força e agilidade.  

Quanto ao turno de trabalho, os dados mostraram uma proximidade do 

percentual de enfermeiros no turno da manhã e da tarde em relação ao turno da 

noite.  Esses dados sugerem que as demandas e a dinâmica do trabalho nos três 

turnos não diferem. No entanto, as atividades desta unidade são mais intensas no 

período da manhã, seguida pelo turno da tarde e da noite.  

O CCOG é uma unidade pioneira no que diz respeito à cirurgia segura e, 

segue o protocolo da Aliança Mundial de Segurança do Paciente. Esta forma de 

trabalho garante a cirurgia segura, mas, exige maior número de trabalhadoras, 

principalmente no período da manhã, quando é realizado o maior número de 

cirurgias eletivas, além das emergências e procedimentos obstétricos.  
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As atividades relacionadas ao protocolo de cirurgia segura, desenvolvidas 

pela equipe de enfermagem do CCOG são: transporte da paciente do leito ao 

CCOG; verificação do uso de próteses; realização do check list (conferir, prontuário, 

exames, mapa cirúrgico, procedimento a ser realizado e pulseira de identificação); 

registro da entrada da paciente no CCOG; assegurar a permanência de pelo menos 

um profissional na sala cirúrgica durante todo o procedimento (abertura de materiais, 

auxílio ao anestesiologista e cirurgião, atendimento a necessidades da paciente); 

controle da paciente na REPAI. 

Outra característica do CCOG, espaço desta pesquisa, é a existência de uma 

enfermaria de quatro leitos para internação de pacientes de médio e alto risco. Isso 

implica em manter duas profissionais para atender as demandas relacionadas ao 

tratamento clínico dessas pacientes nas 24 horas diárias. 

Em relação aos procedimentos cirúrgicos obstétricos (parto normal, parto-

cesáreo, curetagem), há atendimento do serviço de enfermagem no período de 

trabalho de parto (seis leitos), durante o parto ou procedimento de curetagem uterina 

e no período de pós-parto imediato, incluindo cuidados com o recém-nascido, 

orientação ao aleitamento materno e cuidados gerais como: controle de dados vitais, 

de sangramento, entre outros.  O atendimento às pacientes após o parto se faz até o 

momento que libere vaga na enfermaria de alojamento conjunto, que pode variar em 

média, de 2 a 24 horas. 

 O atendimento a familiares das pacientes, também, é uma atividade constante 

para os profissionais de enfermagem. As principais demandas são as informações 

sobre as pacientes e orientação para sua permanência no ambiente hospitalar.  

Manter igual número de enfermeiros nos três turnos, com dinâmicas 

diferentes, pode acarretar sobrecarga de trabalho com múltiplas demandas para 

direcionar atenção. Isso pode exigir do enfermeiro uso intenso e prolongado da 

capacidade de direcionar atenção, aumentando o risco de ele sentir-se fadigado 

mentalmente (CIMPRICH, 1992-1998; GUIRARDELLO, 2005). 

Outro aspecto a ser discutido é em relação a composição da equipe de 

enfermagem em relação as  categorias. Os dados mostram que 19,35% são 

enfermeiros, 16,13% são técnicos de enfermagem e 64,52% são auxiliares de 

enfermagem, sugerindo números abaixo do ideal, conforme o Art. 5º da Resolução 

COFEN Nº 189/96, que determina a distribuição percentual, do total de profissionais 

de Enfermagem.   
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Para o dimensionamento dos profissionais de enfermagem, deveriam ser 

observadas as seguintes proporções, de acordo com o Sistema de Classificação de 

Pacientes (SCP): a) para assistência mínima e intermediária, 27% de Enfermeiros e 

73% de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; b) para assistência semi-intensiva, 

40% de Enfermeiros e 60% de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; c) para 

assistência intensiva, 55,6% de Enfermeiros e 44,4% de Técnicos de Enfermagem. 

Considerando a especificidade deste CCOG investigado, não foi possível ter 

acesso a um referencial especifico para o dimensionamento de pessoal ideal para 

desenvolver as atividades de enfermagem. Assim, sugere-se que seja realizado um 

estudo, a partir de outros referenciais, já validados, para adaptar a realidade do 

CCOG e dimensionar a equipe de enfermagem de forma que garanta qualidade na 

assistência e boas condições de trabalho aos profissionais.    

Em relação ao ruído, a mensuração do nível de pressão sonora realizada 

nos ambientes do CCOG mostrou que, as medidas se encontram acima ou no limite 

dos níveis máximos permitidos (35 a 45 dB(A))  e de conforto (30 a 40 dB(A)), 

recomendados pela NBR 10.152/2000. Os níveis encontrados variaram de 43,7 

dB(A) em ambiente de enfermaria  a  104,4 dB(A) na sala de expurgo da Central de 

Materiais Esterilizados (quadro 02) .  

Vale lembrar que, a exposição do trabalhador a níveis de 104 dB (A) é 

permitida durante no máximo 35 minutos contínuos em jornada de 8 horas, conforme 

já apresentado na tabela 01 deste estudo (NR15).  

Em relação aos níveis de ruído em Leq, o menor registro foi de 56,6 dB(A) em 

ambiente de enfermaria de pré-parto e o  maior nível de ruído em Leq, foi de  93,6 

dB(A) na sala de expurgo da CME durante secagem de material com pressão de ar 

comprimido. Esse nível de ruído permite a exposição do trabalhador no ambiente até 

2 horas e 40 minutos (NR 15). Considerando que a secagem de material com 

pressão de ar comprimido, ocorre em momentos esporádicos, não é possível afirmar 

que o nível de ruído encontrado traga prejuízo auditivo aos trabalhadores do CCOG.  

As medições foram realizadas, particularmente, em dias atípicos do CCOG, 

pois na maioria das vezes que se realizou a mensuração do ruído, não havia 

movimento e/ou atividade no ambiente. Mas, ainda, assim os níveis de ruído 

encontrados foram mais altos do que o desejável. 

Esses resultados corroboram com outros estudos sobre ruído realizados em 

ambiente hospitalar, como os de Pivatto (2011) que encontrou 67,5 dB(A) no posto 
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de enfermagem de uma Unidade de Alojamento Conjunto, no período da manhã e 

65,3 dB(A) na sala de visita no período da tarde. Costa (2011), também, investigou 

os níveis de pressão sonora em ambiente hospitalar com objetivo de analisar o 

impacto do ruído nos profissionais de enfermagem. Os resultados referentes à 

avaliação do ruído mostraram uma variação de 52,35 dBA a 84,60 dBA. Em relação 

às informações sobre o ruído no ambiente hospitalar, 76,05% dos participantes 

afirmaram que seu ambiente laboral é ruidoso e 69,57% sentiam-se incomodados 

com o ruído produzido no ambiente. 

Em relação às demandas de atenção, os resultados confirmam que os 

profissionais de enfermagem do CCOG enfrentam múltiplas demandas para 

direcionar atenção. A situação de demanda com maior exigência de esforço mental 

para direcionar atenção com relação a frequência –  “Necessidade de dar  

orientação ao paciente” –  em uma escala de 1 a 5, teve média de 4,73. Já em 

relação a intensidade, a demanda com maior média foi “quadro de funcionários 

insuficiente para cobrir a unidade adequadamente”, obtendo média de 69,69 em  

uma escala de 0 a 100 (tabela 04).  

Outra situação de atenção dirigida foi o “Alto nível de barulho na unidade”, 

assim, o ruído, fonte de nosso estudo, apareceu em quarto lugar na frequência com 

média de 4,19 (escala de 1 a 5), na intensidade assumiu o segundo lugar com média 

de 64,46 (escala de 0 a 100), indicando que o ruído tem exigido intenso esforço 

mental para direcionar atenção a atividades de rotina no ambiente de trabalho. 

Royas e Marziale (2001) relatam que inadequação da iluminação e da 

temperatura e excesso de ruídos nos espaços físicos de trabalho, podem se 

apresentar como riscos laborais.  

No domínio ambiente físico, com alto número de demandas identificada, 

contempla questões relacionadas tanto a área física quanto a atmosfera do 

ambiente e, os escores denunciam que as situações de demandas exigem alto nível 

de esforço mental para direcionar atenção a atividades essenciais ao trabalho.  

Topf e Dillon (1988)e Topf (2000) expõem a influência que o ambiente 

hospitalar pode exercer sobre o nível de atenção das pessoas, com destaque para 

ruídos excessivos sob a forma de indutores do estresse, principalmente em 

unidades de cuidados críticos onde esses ruídos são constantes e, muitas vezes 

imprevisíveis e incontroláveis. 
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Outras situações de demanda de atenção do domínio psicológico também 

foram apontadas, principalmente àquelas relacionadas a manter adequado 

atendimento às necessidades de apoio tanto das pacientes como da família.  

Segundo Guirardello (2005), competitivas demandas impostas pela grande 

variedade de estímulos no ambiente são elementos que podem ser identificados 

como sobrecarga de trabalho. Essas situações vivenciadas no ambiente de trabalho 

podem resultar em um esforço mental significativo para o desempenho de suas 

atividades e possibilitam exceder a capacidade de direcionar a atenção (CDA) dos 

profissionais, resultando em fadiga da atenção. 

Os efeitos da fadiga da atenção possuem implicações diretas na prática 

clínica (CIMPRICH, 2003). Essa autora afirma que a fadiga de atenção é 

desencadeada a partir do momento em que o indivíduo confronta a situação de 

estresse de uma forma cumulativa, onde se torna difícil ou impossível manter sua 

capacidade de concentração. 

Por outro lado, no domínio comportamental, foi menor o número de demandas 

identificadas. As questões desse domínio estão relacionadas a situações como: 

atitudes, o trabalho em equipe, respeito, confiabilidade. Isso pode estar relacionado 

ao fato do grupo de profissionais terem longo tempo de serviço na unidade e, 

consequentemente relações de amizade consolidada. Essa é uma realidade 

diferente do que refere Pereira, Miranda e Passos (2009). Esses pesquisadores 

concluíram com uma pesquisa qualitativa, sobre o estresse ocupacional em 

ambiente fechado de uma equipe de enfermagem, que os principais agentes 

estressores estão vinculados a relação interpessoal no trabalho, em virtude do 

desrespeito entre os profissionais e as dificuldades de relacionamento no trabalho 

de equipe. 

Esses resultados corroboram com os estudos de Brito (2006) e Roscani 

(2009), que identificaram demandas de atenção em enfermeiros que exercem 

atividades de assistência em unidades de cuidados críticos. Nos resultados as 

demandas de maiores médias foram: Observar o sofrimento de um paciente; Cuidar 

de famílias com necessidades emocionais; Necessidade de dar orientação a família; 

Alto nível de barulho e Muitas decisões rápidas tiveram que ser tomadas. As 

demandas com menores médias foram: Críticas de um supervisor; Conflito com um 

médico; Paradas cardíacas tiveram que ser atendidas; Conflito com um supervisor e 

Ausência do médico da unidade quando o paciente morre. 
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Na avaliação da qualidade de vida em relação aos enfermeiros (n=5) do 

CCOG, do total de oito domínios, dois sujeitos apresentam comprometimento em 

apenas um domínio: o domínio dor no sujeito 5 (escore 41) e  limitação emocional  

no sujeito 9 (escore 33,33). Embora, o grupo desses trabalhadores apresente a 

média de idade superior a 45 anos, o domínio com melhor escore é o de limitação 

física, mantendo escore de 100 (tabela 08).  

Em relação aos técnicos e auxiliares de enfermagem (n=21), 10 sujeitos 

apresentaram algum escore abaixo de 60, sendo que a menor média foi de 62,14 no 

domínio Vitalidade. Nesta categoria de profissionais se destaca, também, o domínio 

limitação emocional, atingindo cinco sujeitos com três escores zero e dois escores 

de 33,33 e dor em sete sujeitos com escores que variaram de 20 a 51 (tabela 09). 

Quanto ao comprometimento do domínio dor, pode haver relações com o 

desgaste diários, físicos e mentais, a que essas trabalhadoras são submetidas, seja 

na atividade profissional (trabalhar em pé, transportar pacientes, andar longos 

percursos, levantar objetos), seja nas atividades domésticas (OLER et al, 2005).  

Estudos voltados aos problemas posturais mostraram que 89% dos 

trabalhadores de enfermagem apresentaram algum tipo de algia vertical, sendo a 

região lombar a mais acometida (MARZIALI e ROBAZZI, 2000). 

O domínio limitação emocional, ainda que, comprometido por apenas um 

enfermeiro e cinco técnicos e auxiliares de enfermagem tem grande relevância. O 

prejuízo do aspecto emocional pode acarretar consequências para o 

desenvolvimento do trabalho, como apatia, absenteísmo, aumento do número de 

acidentes de trabalho, desinteresse no desenvolvimento profissional, resultando em 

reflexo negativo na assistência de enfermagem (SCHMIDT e DANTAS, 2006). 

O domínio vitalidade, comprometido em seis sujeitos da categoria de técnicos 

e auxiliar de enfermagem, pode ser comparada com um estudo realizado com 

trabalhadores de enfermagem de centro cirúrgico e, que apontou sensação de 

fadiga durante o trabalho, sugerindo síndrome da fadiga crônica. Essa síndrome 

apresenta sensação de cansaço, dores de cabeça e no corpo, inapetência, 

irritabilidade e desânimo, que pode levar ao empobrecimento da vida relacional do 

trabalhador (SALVADOR e TARNHOVI, 2004). 

 Porém, ao analisar as médias gerais dos escores de todos os sujeitos (N=26), 

todos os domínios apresentaram médias acima de 60, indicando não haver 

comprometimento na qualidade de vida desses profissionais. O ponto de corte que 
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considerei para qualidade de vida satisfatória foi 50 (tabela 11). É importante 

ressaltar que o desvio padrão variou de 13,91 e 38,21 entre os oito domínios, o que 

considero alto, mas não difere de outros estudos como o de Talhaferro, Barboza e 

Domingos (2006). 

 Matos (1997) afirma que não há Qualidade de Vida no Trabalho sem 

Qualidade de Vida Total. Para ele, os valores, a filosofia da empresa, a missão, o 

clima participativo, o gosto por pertencer a empresa e as perspectivas concretas do 

desenvolvimento pessoal que criam a identificação empresa - empregado, são  

fundamentais para a qualidade de vida no trabalho. 

 Em relação a qualidade de vida no trabalho de enfermagem, Schmidt e 

Dantas (2006) ressaltam sua importância, uma vez que bem estar e qualidade de 

vida no trabalho são fatores que influenciam a qualidade final do seu trabalho. 

 Quanto aos problemas de saúde, queixas e sintomas que podem estar 

relacionados com o ruído, os enfermeiros referiram a dores de ouvido, insônia, 

tontura, zumbido e alterações da voz citados apenas uma vez; intolerância a sons 

intensos, irritabilidade e problemas estomacais citados por duas vezes. Já os 

técnicos e auxiliares de enfermagem referiram intolerância a sons intensos; cefaléia; 

irritabilidade; problemas estomacais e ansiedade/medo/depressão entre outros.  

 Quando comparado às queixas e sintomas dos profissionais de enfermagem 

do CCOG por turno de trabalho, independente da categoria profissional, não houve 

diferença significativa. 

Dos 26 sujeitos, 19 (73,07%) referiram ter algum tipo de problema de saúde. 

As afecções mais relatadas foram: alteração na taxa de colesterol, seguida de 

distúrbios reumatológicos e hipertensão arterial, além de outras afecções com menor 

freqüência. 

Segundo Kominski e Watzlanwick (2007), hipertensão arterial, irritabilidade, 

fadiga podem ser efeitos extra auditivos, causados pelo ruído. A Organização 

Mundial de Saúde (1980), Seligman (1993) e Gonçalves (2009) enfatizam que 

pesquisas têm demonstrado conseqüências extras auditivas do ruído com alteração 

nos diversos sistemas fisiológicos, como zumbido, cefaléia, insônia, algiacusia 

distúrbios gástricos, otalgia, nervosismo e tendência a comportamentos agressivos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu atingir os objetivos propostos, por meio da avaliação da 

média do nível de ruído no ambiente do CCOG, da identificação das principais 

demandas de atenção que a equipe de enfermagem está exposta, dos principais 

problemas de saúde – queixas/sintomas e sua relação com o padrão da qualidade 

de vida.  

A equipe de enfermagem do CCOG estudado concentra-se no gênero 

feminino, com idade que variou de 32 a 70 anos e o tempo de serviço variou de 7 a 

52 anos de trabalho na enfermagem, com média de 24,54 anos. 

Os níveis de pressão sonora identificado no ambiente do CCOG, variaram de 

43,7 dB(A) a 104,4 dB(A) nas sala de recuperação anestésica e sala de expurgo da 

CME respectivamente.  No ambiente geral do CCOG, o menor Leq de ruído 

encontrado foi de 56,6 dB(A) na enfermaria de pré-parto, indicando que os níveis de 

pressão sonora do ambiente estão acima do nível mínimo recomendado pala NBR 

10152/2000. 

A equipe de enfermagem do CCOG, ao mesmo tempo, está exposta a 

múltiplas demandas de atenção. As três situações de demanda que mais exigiu 

esforço mental para direcionar atenção foram – “Quadro de funcionários 

insuficientes para cobrir a unidade adequadamente” com a média de intensidade de 

69,69 e média de freqüência de 4,38; “Alto nível de barulho na unidade” com média 

de intensidade de 64,46 e média de freqüência de 4,19; “Necessidade de dar 

orientação ao paciente” com média de intensidade de 57,88 e média de freqüência 

de 4,73. Isso equivale dizer que esses níveis se apresentam acima do esperado. 

Do total dos sujeitos (26) do estudo, 73,07% (19) referiram algum problema 

de saúde. As afecções mais relatadas foram – alta taxa de colesterol (30,77%) 

seguido de distúrbios reumatológicos (42,10%) e hipertensão arterial (31,57).  

Essas queixas, porém podem não estar relacionadas somente a esses 

fatores, mas a sua idade cronológica. 

Dos enfermeiros (5) todos referiram algum tipo de queixa ou sintoma. 

Irritabilidade, intolerância a sons intensos e problemas estomacais foram referidos 
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por 40% deles. Outros sintomas como dores de ouvido, insônia tontura, zumbido e 

alterações da voz foram referidos por 20 %. 

Dos técnicos e auxiliares de enfermagem (21), apenas um não referiu algum 

tipo de queixa ou sintoma. Foram referidos 15 tipos de queixas ou sintomas, 

destacando-se a cefaléia por 48,86%, irritabilidade por 47,62%, problemas 

estomacais e ansiedade/medo/depressão por 42,86% e insônia por 38,10%. 

Os enfermeiros apresentaram boa qualidade de vida, com escores acima de 

70 em todos os domínios. Os técnicos e auxiliares de enfermagem, numa média 

geral, apresentaram escores acima de 65 em todos os domínios, indicando boa 

qualidade de vida. Somente um sujeito apresentou seis domínios comprometidos 

com escores que variou de 0 a 25.  

Embora o ruído não tenha sido apresentado como um elemento prejudicial na 

qualidade de vida desses profissionais, ele se apresenta com destaque quando se 

trata das demandas de atenção. Entre as demandas de atenção ele aparece como 

“Alto nível de barulho na unidade” ao lado de “Quadro de funcionários insuficientes 

para cobrir a unidade adequadamente” e “Necessidade de dar orientação ao 

paciente”. 

Considerando que o ruído pode ser um elemento de distração e que exige 

esforço mental dos profissionais para direcionar atenção a atividades propostas, sua 

presença constante provocando o uso intenso e prolongado da capacidade de 

direcionar a atenção, pode desencadear “fadiga da atenção” nos profissionais aqui 

tratados. 

Outro aspecto é que o ruído e as demandas de atenção não aparecem 

diretamente interferindo de forma negativa na qualidade de vida desses 

profissionais, porém o uso intenso da capacidade de direcionar atenção pode 

desencadear sintomas referidos pelos sujeitos desse estudo como: irritabilidade, 

intolerância a sons intensos, desatenção, tontura, ansiedade. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Os exercícios exigidos para a realização deste estudo me orientaram para 

fazer aqui algumas considerações que considero pertinentes ao que vivenciei e aos 

resultados do estudo. 

Considerei todas como importantes. Portanto, a ordem não tem relação com 

sua importância, apenas segue o que o pensamento me trouxe a cada momento. 

Assim, considero que este estudo me proporcionou descobertas sobre o tema 

estudado, mostrando suas diversas faces. Descobri também que existe um mundo 

de conhecimentos muito além do que minha profissão, a Enfermagem, que precisa 

ser desvendado. Fez-me ponderar enquanto profissional e cidadã sobre o meu que 

fazer, o meu querer e do outro.   

Para mim ficou claro que muito tenho a aprender e mudar, quanto a 

necessidade de melhor observar o ambiente e as pessoas e, dessa forma buscar 

sempre aprimorar meus conhecimentos e, conseqüentemente minha atuação. Com 

relação a equipe de enfermagem participantes deste estudo, entendê-las como 

pessoas em busca, especialmente de melhores condições de trabalho e inter 

relação pessoal. 

Assim, embora de forma imediata, considero: 

- a sobrecarga de trabalho sentida (conforme respostas as questões 

apresentadas) poderia ser minimizada, com maior número de profissionais de 

enfermagem, para atender todas a demandas diárias; 

- indispensável manter, também, a essa equipe oportunidades de capacitação 

não apenas em habilidades técnicas, mas de estratégias para interações sociais, 

qualidade de vida, processos de comunicação e outros; 

- oportuno realizar avaliações periódicas do seu desempenho, registrando 

seus avanços e colocando novos desafios, considerando a media de anos já 

trabalhados no setor; 

- emergencial adotar medidas que isolem ou reduzam ruídos, relacionadas a 

estrutura física. 

Considero, ainda, que este estudo teve um alcance limitado no que se refere 

a investigar qualidade de vida e seus elementos. Outros estudos sobre o tema 

devem ser incentivados para que outros resultados possam ser obtidos e forneçam 

subsídios para o desenvolvimento desse serviço. 
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ANEXO A – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – INSTRUMENTO DE DEMANDAS DE ATENÇÃO DIRIGIDA (DAD) 

 

Instrumento Demandas de Atenção Dirigida (DAD) 

 

Instruções: 

Esta pesquisa indaga sobre situações que o (a) enfermeiro (a) pode vivenciar no 

ambiente de trabalho. 

Cada situação tem uma resposta com duas partes: 

1) Para cada situação, marque o quadrado que melhor descreve com que 

frequência ela ocorreu durante a última semana, sendo que as possibilidades são: 

▪nenhuma vez 

▪raramente ( 1dia) 

▪ou algumas ou poucas vezes (1-2 dias)  

▪ou ocasionalmente ou uma quantidade moderada de vezes (3-4 dias) 

▪ou muitas vezes ou o tempo todo (5-7 dias) 

 

2) Para cada situação que você vivenciou, coloque uma marca ao longo da linha 

no ponto que melhor descrever o quanto você sentiu que a experiência exigiu de 

você, ou o quanto de esforço foi necessário. Exemplo: 

 Sem esforço/__________|__________ Extremo esforço/ 

 Nada exigente                                        extremamente exigente 

 Se você respondeu “nenhuma vez” para uma situação, vá para o próximo 

item. 

Se você vivenciou a situação (mesmo raramente), certifique-se de descrever o 

quanto ela exigiu de você ou quanto esforço foi necessário. 

 

Demandas de Atenção Dirigida (DAD) 
_________________________________________________________ 

 
 
1) Foram requeridas tarefas que não são de enfermagem, tais como trabalho burocrático. 
□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente 
  

2)Tempo insuficiente para completar todas as suas tarefas de enfermagem. 
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□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente 
  
3) Múltiplas atividades de enfermagem tiveram que ser completadas. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente 
  
4) Muitas decisões rápidas tiveram que ser tomadas. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  
 
5) Paradas cardíacas tiveram que ser atendidas. 
□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  

6) Necessidade de dar orientação ao paciente. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

7) Necessidade de dar orientação à família. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  

8) Quadro de funcionários e escala de trabalho imprevisíveis. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

9) Quadro de funcionários insuficientes para cobrir a unidade adequadamente. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

10) Rodízios para outras unidades que apresentou um número reduzido de funcionários. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
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□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

11) Alto nível de barulho na unidade. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

12) Ambiente de trabalho abarrotado de materiais e equipamentos. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  
 

13) Ambiente de trabalho confuso ou desorganizado. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  
 

14) Pessoas demais em sua unidade de trabalho. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

15) Execução de procedimentos que os pacientes experienciam como sendo 
 □nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  
 

16)Sentimento de impotência diante de um paciente que não consegue melhorar. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  
 

17) Conversar com um paciente sobre sua morte, que se aproxima. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  
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18) A morte de um paciente. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  
 

19) A morte de um paciente com quem você desenvolveu um relacionamento muito próximo. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  
 

20)Informações inadequadas de um médico sobre a condição clínica de um paciente. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  
 

21) Ausência do médico da unidade quando um paciente morre. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  
 

22) Observar o sofrimento de um paciente. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  
 

23)Tempo insuficiente para dar apoio emocional a um paciente. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  
 

24) Cuidar de um paciente que necessita de intenso apoio emocional. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  

25) Cuidar de famílias com necessidades emocionais. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
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Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  

26) Medo de cometer um erro ao cuidar de um paciente. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  

27) Ausência do médico no início do atendimento de uma emergência. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

28) Não saber o que dizer a um paciente ou ao familiar sobre a condição do mesmo. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                        extremamente exigente  

29) Incerteza com relação à operação e funcionamento de um equipamento especializado. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

30) Falta de oportunidade de falar francamente sobre problemas da unidade com outras 

pessoas que nela trabalham. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

31) Falta de oportunidade de compartilhar experiências e sentimentos com outras pessoas da 

unidade. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

32) Falta de oportunidade de expressar sentimentos em relação aos pacientes. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

33) Conflito com um supervisor. 
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□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

34) Críticas de um supervisor. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                       extremamente exigente  

35) Dificuldade de trabalhar com um(a) determinado(a) enfermeiro(a) na unidade. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  

36) Críticas de um médico. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  

37) Conflito com um médico. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  

38 Discordância com relação ao tratamento de um paciente. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                      extremamente exigente  

39) Tomar uma decisão difícil com relação a um paciente quando o médico não está 

disponível. 

□nenhuma vez                     □raramente (1 dia)       □ poucas/algumas (1-2 dias)  
□ ocasionalmente/moderada (3-4 dias)  □ muitas vezes/ o tempo todo (5-7 dias) 
 
Sem esforço/_______________________________________Extremo esforço/ 
Nada exigente                                                                        extremamente exigente  
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ANEXO C – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
 
Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida-SF-36 
 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelen
te 

Muito 
Boa 

Boa Ruim Muito 
Ruim 

1 2 3 4 5 

  

2- Comparada há um ano, como você se classificaria sua idade em geral, 

agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer 
atualmente durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para 
fazer estas atividades? Neste caso, quando?  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 
Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 
muito esforço, tais como correr, levantar 
objetos pesados, participar em esportes 
árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 
mover uma mesa, passar aspirador de 
pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua 
saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 
necessitou de um esforço extra).   

1 2 
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum 
problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 
como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação 
à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho 
normal (incluindo o trabalho dentro de casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem 
acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor 
dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação 
às últimas 4 semanas. 

 
Todo 

Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nun- 
ca 

a) Quanto tempo você tem 
se sentindo cheio de vigor, 
de vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem 
se sentido tão deprimido 
que nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem 
se sentido calmo ou 
tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem 
se sentido com muita 
energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem 
se sentido desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 
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g) Quanto tempo você tem 
se sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem 
se sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física 
ou problema emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 
amigos, parentes, etc.)?  

Todo 
Tempo 

A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 Definitiva-
mente 

verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeira 

Não sei 
A maioria 
das vezes 

falsa 

Definitiva-
mente falso 

a) Eu costumo obedecer  um 
pouco mais facilmente que as 
outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável quanto 
qualquer pessoa que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha saúde vai 
piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

 

Título do Projeto: Efeitos extra-auditivos do ruído em profissionais de enfermagem do Centro 

Cirúrgico Obstétrico. 

Investigador: Maria Aparecida Zanellato 

Local da Pesquisa: Centro Cirúrgico Obstétrico – Hospital de Clinicas. 

Endereço e telefone (celular): Rua Antonio Pietruza, 211 ap. 66 Bairro Portão – 

Curitiba – Pr. Cep: 80610-320. Tel. Cel. (41) 9634 – 1827. 

Você profissional de enfermagem esta convidado(a)  a participar de um estudo denominado Efeitos 

extra auditivos do ruído em profissional de enfermegam do Centro Cirúrgico Obstétrico, cujos 

objetivos são: mensurar os níveis de ruído e levantar a percepção dos seus efeitos sobre os 

profissionais de enfermagem do Centro Cirúrgico Obstétrico, de uma maternidade,  uma maternidade 

pública da cidade de Curitiba/PR. 

A pesquisadora Doutora Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves e a Mestranda Maria Aparecida 

Zanellato poderão ser contatadas pelos e-mails claudia.goncalvez@utp.br e  

cidazanellato@hotmail.com telefones (41) 3331-7807 e 3360-1894, respectivamente, de segunda a 

sexta feira das 13:00 ‘as 17:00, para o esclarecimentos de dúvidas ou orientações.  

Você terá que responder um questionário com perguntas aberta e fechadas relativas ‘a percepção do 

ruído no Centro Cirúrgico Obstétrico.Sua participação é voluntária .Seu nome e seus dados serão 

mantidos em sigilo absoluto. Não haverá nenhum tipo de custo e desconforto ou risco ‘a saúde. 

Contudo será necessário que dispense algum tempo entre 15 e 20 minutos para responder o 

questionário que será entregue em mãos (autoexplicativo) pela mestranda.  

Os resultados da pesquisa podem beneficiar os profissionais e os usuários do Centro Cirúrgico 

Obstétrico com a implementação de ações que melhorem os níveis de ruído do ambiente cirúrgico, 

bem como contribuir com medidas e estratégias que possam ajudar a melhorar a saúde dos usuários 

e dos profissionais de saúde. Busca-se um ambiente de trabalho e tratamento ideais para a saúde do 

trabalhador e a recuperação mais rápida dos pacientes. 

Eu____________________portador do RG _______________abaixo assinado concordo em 

participar da pesquisa acima descrita como sujeito. Fui devidamente informado pela Mestranda Maria 

Aparecida Zanellato quanto ao teor do estudo e compreendi a natureza e os objetivos da pesquisa, 

assim como sobre os riscos e benefícios envolvidos. Foi-me garantido o direito de retirar meu 

consentimento a qualquer momento sem que isso ocasione qualquer prejuízo ou penalidade. 

Curitiba, __/__/__.                         _______________________________ 

      Assinatura do participante 

____________________________        ____________________________  

Prof. Dra. Cláudia G.O. Gonçalves           Maria Aparecida Zanellato 

 

mailto:claudia.goncalvez@utp.br
mailto:cidazanellato@hotmail.com
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PROBLEMAS DE SAÚDE, QUEIXAS E 
SINTOMAS QUE PODEM ESTAR RELACIONADOS AO RUÍDO  

 

INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS DO RUÍDO 

 
 

NOME-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PROBLEMA SIM NÃO 
MEDICAMENTO 

USADO 

Alteração no fluxo sanguíneo    

Hipertensão arterial    

Arteriosclerose    

Anemia    

Colesterol    

Diabetes    

Disfunção da tireoide    

Dificuldade/dor aos mov. do pescoço    

Distúrbios cardíacos    

Alterações da voz    

Afecções renais    

Distúrbios reumatológicos (artrite)    

Fadiga     

Ansiedade/Medos/Depressão     

Outras    

 

 
QUEIXA/SINTOMA 

SIM 
NÃO 

ÀS 
VEZES OD OE 

Perda auditiva por exposição a explosão     

Dificuldade para escutar     

Sensação de ouvido tapado     

Dores de ouvido (otite)     

Traumatismo auditivo     

Desatenção     

Intolerância a sons intensos     

Insônia     

Cefaléia     

Irritabilidade     

 Problemas estomacais     

Zumbido     

Tontura     

Fonte: o autor. 

 

 


