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RESUMO 

A qualidade de vida (QV) abrange um conceito complexo e multidimensional e, pode 

ser alcançada a partir da realização pessoal, profissional e social; sendo que muitos 

fatores a afetam, dentre eles o meio ambiente, o acesso à cultura, lazer e educação, 

a percepção do próprio indivíduo na sociedade e o trabalho. Os profissionais de 

enfermagem, especialmente os que atuam na área pediátrica, vivenciam situações 

estressoras no trabalho que causam esgotamento emocional, físico e social e geram 

sentimentos de insatisfação. Esse desgaste pode interferir na QV e no equilíbrio 

emocional dos indivíduos, que muitas vezes trabalham tensos, ansiosos, 

depressivos e desmotivados. Na pediatria, o profissional necessita de capacidade 

técnica especializada e estabilidade emocional a fim de oferecer um cuidado seguro 

que envolva a individualidade de cada criança e da família. O cuidado prestado pela 

equipe de enfermagem configura-se como uma experiência única permeada de 

conflitos e sentimentos diversos como a vida e a morte, frustração e gratificação, 

ganhos e perdas; no entanto, pouco se conhece sobre a qualidade de vida destes 

profissionais e os fatores que impactam significativamente nesta. Esta pesquisa teve 

por objetivo avaliar a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que atuam 

em unidades pediátricas nos diferentes níveis de complexidade assistencial - 

Urgência, Terapia Intensiva e Unidade de internação - de hospitais escola de Belo 

Horizonte. Tratou-se de um estudo de delineamento transversal, o cálculo amostral 

levou em consideração o total de 664 profissionais de enfermagem que atuam em 

três hospitais escolas de Belo Horizonte, no qual foi considerada toda a população 

de enfermeiros e, os auxiliares e técnicos de enfermagem estratificados 

proporcionalmente por instituição, unidade de trabalho e turno. Os dados foram 

coletados por meio de dois questionários relacionados a características 

demográficas, socioeconômicas e do trabalho e o WHOQOL-BREF. Os resultados 

mostraram diferença significativa entre as medianas dos domínios de QV quando 

analisados por unidade de trabalho. Observou-se que houve associação significativa 

do sexo nas dimensões física (p=0,050) e meio ambiente (p=0,021) da QV; do 

estado civil no domínio das relações sociais (p=<0,001); da renda mensal familiar e 

da escolaridade na dimensão meio ambiente (p=<0,001; p=0,011); do turno de 

trabalho na dimensão das relações sociais (p=0,031); e a instituição de trabalho com 

os domínios físico (p=0,001), psicológico (p=0,003) e o das relações sociais 

(p=0,011). Conclui-se que as variáveis demográficas e relacionadas à atividade 

laboral podem influenciar negativamente nos diversos domínios da qualidade de vida 

dos profissionais de enfermagem que atuam nestas unidades pediátricas. Ressalta-

se que a qualidade da assistência prestada está diretamente relacionada à QV do 

profissional, por isso a necessidade de se conhecer e intervir nestes fatores 

promovendo a valorização deste, com impacto na sua vida pessoal. 

 

Palavras Chaves: Enfermagem pediátrica; Unidades hospitalares; Qualidade de 
vida; Profissionais de enfermagem. 



 

 

 

ABSTRACT 

Quality of life (QOL) encompasses a complex and multidimensional concept and can 

be achieved through personal, professional and social fulfillment; And many factors 

affect it, among them the environment, access to culture, leisure and education, the 

individual's perception of society and work. Nursing professionals, especially those 

working in the pediatric area, experience stressful situations at work that cause 

emotional, physical and social exhaustion and generate feelings of dissatisfaction. 

Such attrition can interfere with the QoL and the emotional balance of individuals, 

who often work tense, anxious, depressed, and unmotivated. In pediatrics, the 

professional needs specialized technical capacity and emotional stability in order to 

offer a safe care that involves the individuality of each child and family. The care 

provided by the nursing team is a unique experience permeated by conflicts and 

different feelings such as life and death, frustration and gratification, gains and 

losses; However, little is known about the quality of life of these professionals and the 

factors that significantly impact this. The objective of this research was to evaluate 

the quality of life of nursing professionals who work in pediatric units at the different 

levels of care complexity - Urgency, Intensive Care and Inpatient Unit - of school 

hospitals in Belo Horizonte. It was a cross-sectional study, the sample calculation 

took into consideration the total of 664 nursing professionals who work in three 

schools hospitals in Belo Horizonte, in which the whole population of nurses was 

considered, and nursing auxiliaries and technicians Stratified proportionally by 

institution, unit of work and shift. Data were collected through two questionnaires 

related to demographic, socioeconomic and labor characteristics and the WHOQOL-

BREF. The results showed a significant difference between the medians of the 

domains of QoL when analyzed per unit of work. It was observed that there was a 

significant association of gender in the physical dimensions (p = 0.050) and 

environment (p = 0.021) of QoL; Of marital status in the social relations domain (p = 

<0.001); Of family monthly income and schooling in the environment dimension (p = 

<0.001; p = 0.011); Of the work shift in the social relations dimension (p = 0.031); 

And the work institution with the physical (p = 0.001), psychological (p = 0.003) and 

social (p = 0.011) domains. It is concluded that the demographic and work-related 

variables can negatively influence the different domains of quality of life of the 

nursing professionals who work in these pediatric units. It should be emphasized that 

the quality of the care provided is directly related to the professional's QoL, so the 

need to get to know and intervene in these factors promoting the appreciation of the 

latter, impacting on their personal lives. 

 

 

Key Words: Pediatric nursing; Hospital units; Quality of life; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de vida (QV) abrange um conceito complexo e multidimensional, 

que se expressa a partir da interação do indivíduo com o ambiente em que vive e se 

desenvolve (SILVA et al., 2010; PASCHOA et al., 2007). E, segundo o World Health 

Organization Quality of Life (WHOQOL GROUP) (1997, p.1), a QV é subjetiva pois 

representa “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura 

e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”. O conceito inclui, ainda, seis domínios 

principais: saúde física, estado psicológico, níveis de independência, relacionamento 

social, características ambientais e padrão espiritual e, dentre os fatores que 

integram estes domínios está o trabalho. 

Zavala e Klijn (2014)  e Barrientos e Suazo (2007) afirmam que a QV pode ser 

alcançada a partir da realização pessoal, profissional e social. Apontam, também, os 

muitos fatores que a afetam, dentre eles o meio ambiente, a família, a saúde, o 

acesso à cultura, lazer e educação, a percepção do próprio indivíduo na sociedade e 

o trabalho. Este último pode ser considerado como um dos elementos mais 

importantes para se pensar na QV, pois apresenta impacto direto na motivação, 

educação, saúde, bem-estar e satisfação pessoal, além de ser a principal ocupação 

no tempo ativo de vida do ser humano.  

O impacto do trabalho na QV e nos demais aspectos que envolvem o ser 

humano tem adquirido dimensões significativas nas pesquisas. O trabalho é 

considerado como determinante na saúde, tendo em vista que a saúde é vista como 

o resultado das diversas interações do ser humano com o meio ambiente, com as 

pessoas e consigo mesmo, na busca pelo equilíbrio emocional e pessoal, e não 

apenas ausência de doença (ZAVALA; KLIJN, 2014; SCHRADER et al., 2012). 

No que se refere ao trabalho na área da saúde, destacam-se especificidades 

provenientes do crescente desenvolvimento tecnológico que tem sido incorporado 

de forma incisiva ao longo dos últimos anos. Esse cenário tem propiciado 

consequente aumento da exigência profissional para o trabalhador de saúde, 

especialmente os da enfermagem, que representam o maior grupo funcional em 

unidades assistenciais, expondo-os a contextos laborais mais exigentes e a fatores 

estressores, que causam esgotamento emocional, físico e social intenso e produzem 

sentimentos de insatisfação. (LAAL; ALIRAMAIE, 2010; SHIMIZU et al., 2011). 
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Dentre estes fatores, que são inerentes ao dia-a-dia desses profissionais, destacam-

se os medos, sofrimentos, conflitos, ansiedade, convívio constante com a vida e a 

morte, carga horária extensa e desgastante, duplas jornadas, baixa valorização 

profissional, sobrecarga de trabalho por falta de pessoal, material e infraestrutura 

adequada (BORGES; BIANCHIN, 2015). 

Esse desgaste pode interferir na qualidade de vida e no equilíbrio emocional 

dos indivíduos, que muitas vezes trabalham tensos, ansiosos, depressivos e 

desmotivados. Consequentemente, diminuem a sua produtividade e realizam 

atividades de forma desatenta, o que aumenta risco de eventos adversos e 

compromete a realização de uma assistência adequada aos pacientes que 

impactam na vida profissional, social e familiar (SHIMIZU et al.,2011; LAAL; 

ALIRAMAIE, 2010).  

O nível de complexidade assistencial em que atuam estes trabalhadores no 

ambiente hospitalar tem sido apontado como um fator determinante no que tange ao 

sofrimento psíquico. Em unidades críticas como a Emergência e a Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), estes fatores favorecem ainda mais o desgaste emocional, 

pois o ambiente é instável, agitado e as atividades são emergenciais e intensas, 

requerendo rápidas tomadas de decisão e constante reorganização do processo de 

trabalho (PASCHOA et al., 2007; KOGIEN; CEDARO,2014). 

Diversos estudos (KOGIEN; CEDARO, 2014; SHIMIZU et al., 2011; 

PASCHOA et al., 2007; BOLLER, 2003) apontam que os trabalhadores destes 

setores estão sujeitos a um maior desgaste psíquico, uma vez que lidam 

frequentemente com a dor e o sofrimento do outro, tanto pela natureza do cuidado 

prestado em situações de riscos, como pela divisão social do trabalho presentes na 

estrutura organizacional, o que impacta no seu convívio profissional e social. 

Quando se trata da atuação da enfermagem na área pediátrica, Franck e 

Salantera (2013) e Woiski e Rocha (2010) afirmam que no cuidado à criança, 

independente da situação de urgência e da enfermidade, o profissional deve sempre 

considerar as características peculiares que as diferenciam do cuidado ao adulto. 

Reforçam, ainda, que as crianças devem ser abordadas de forma singular em cada 

fase de seu crescimento e desenvolvimento, o que exige, do profissional, um 

cuidado técnico e subjetivo, que envolve a individualidade de cada criança e da 

família que a cerca. Este cuidado prestado pelo profissional de enfermagem 

apresenta-se como uma experiência única permeada por uma rede complexa de 
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relações, conflitos e sentimentos diversos como a vida e a morte, frustração e 

gratificação, ganhos e perdas (SILVA et al., 2012). Essas características somadas à 

diversas outras situações cotidianas, envolvendo fatores estressores, podem afetar  

o profissional no aspecto físico, mental e social (VICENTE et al., 2016; WOISKI; 

ROCHA, 2010; QUIRINO; COLLET, 2009). 

Estudos internacionais reiteram que em unidades de Emergência e de 

Terapia Intensiva Pediátricas, além dos fatores relacionados ao trabalho, existem 

agravantes geradores de sofrimento tais como a necessidade de uma assistência 

peculiar à criança e especialmente à sua família, os processos de morte e morrer e o 

vínculo emocional estabelecido no cuidado (ERNST et al., 2004; ADWAN, 2014; 

VICENTE et al., 2016).  

Em hospitais escola, principalmente nas unidades de internação pediátrica, 

Mauro et al. (2010) e Pedroso e Motta (2010) apontam que além dos agravantes já 

citados, tem-se ainda a alta rotatividade dos profissionais e a manipulação excessiva 

dos pacientes por docentes e discentes das diversas especialidades de ensino, além 

do tempo de internação frequentemente prolongado da criança e da permanência 

integral do seu cuidador. Teixeira et al. (2012) e Oliveira et al. (2014) afirmam, ainda, 

que esses aspectos podem interferir diretamente na vida emocional, familiar e social 

do indivíduo que presta assistência nas diversas unidades pediátricas, impactando  

na sua percepção de qualidade de vida.  

Apesar de diversos estudos abordarem a QV dos profissionais de 

enfermagem em geral (ZAVALA; KLIJN, 2014; SCHRADER et al., 2012; PASCHOA 

et al., 2007; KOGIEN; CEDARO,2014; TALHAFERRO et al., 2006; SANTOS; 

BERESIN, 2009; MORADI et al., 2014; PALHARES et al.,  2014; SCHIMIDT; 

DANTAS, 2006), percebe-se uma lacuna na literatura no que se refere àqueles que 

envolvem a enfermagem pediátrica, especificamente os que comparam o nível de 

qualidade de vida dos profissionais que atuam em diferentes níveis de complexidade 

das unidades pediátricas hospitalares. Dentre os estudos encontrados, os estudos 

internacionais desenvolvidos por Ernst et al. (2004), Adwan (2014), Vicente et al. 

(2016) e Cox et al. (2007) abordam a satisfação e o estresse do trabalho do 

enfermeiro em pediatria e a relação do ambiente hospitalar e a qualidade de vida no 

trabalho do enfermeiro pediátrico. Já na literatura nacional os estudos focam a QV 

dos profissionais de enfermagem que trabalham na Terapia Intensiva e em Unidades 

de Internação pediátrica (FOGAÇA et al., 2009; STUMM et al., 2012; OLIVEIRA et 
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al., 2014; PAFARO; MARTINO, 2004; FOGAÇA et al., 2010), Não foram encontrados 

estudos sobre QV de profissionais em unidades de Emergência e que comparem 

essas três unidades em hospitais escola que, como já dito anteriormente, 

apresentam características particulares e diferentes de outros hospitais.  

A importância de se conhecer a QV dos profissionais de enfermagem é 

apontada nos diversos estudos acima, principalmente pelo fato de que o cuidado 

prestado é reflexo do estado pessoal e emocional do profissional. E, ao se 

considerar o nível de complexidade assistencial como um dos fatores estressores 

para o profissional de enfermagem, faz-se necessário aprofundar tal conhecimento 

em unidades pediátricas, a fim de possibilitar intervenções que propiciem uma 

melhor qualidade de trabalho, de cuidado e consequentemente de vida. 

Portanto, considerando o aspecto peculiar da assistência prestada em 

unidades pediátricas, nos diversos níveis de complexidade assistencial hospitalar – 

urgência, terapia intensiva e enfermaria -, questiona-se como é a qualidade de vida 

dos profissionais de enfermagem que atuam em unidades pediátricas, de diferentes 

níveis de urgência, dos hospitais escola de Belo Horizonte?  

A hipótese é de que há diferença na QV dos profissionais que atuam na 

Urgência, na Terapia Intensiva e na Enfermaria de pediatria destes hospitais.  

Este estudo torna-se relevante ao reafirmar que a qualidade assistencial 

prestada ao paciente, seja ele pediátrico ou adulto, está diretamente relacionada à 

qualidade de vida do profissional em todos os seus aspectos, seja ele social, 

biológico ou emocional. É contraditório não se investir e preservar o determinante 

maior da qualidade da assistência, o trabalhador, que pode ter seu desempenho 

facilmente influenciado por todos os fatores estressores citados anteriormente 

(PASCHOA et al., 2007; PRETO; PEDRÃO, 2009). Cuidar de quem cuida é também 

facilitar as vivências de prazer no trabalho, repercutindo na QV do profissional e no 

compromisso social e político da enfermagem perante a sociedade. 

Espera-se que a avaliação da QV desses profissionais da enfermagem  possa 

oferecer subsídios para melhoria do processo de trabalho em saúde, fortalecimento 

da prática clínica, estreitamento da relação profissional-usuário, além de orientar a 

definição de políticas públicas específicas para esses profissionais, no desempenho 

de suas funções. Ressalta-se que a melhora das condições de vida e de trabalho 

pode refletir positivamente na saúde, tanto desse profissional quanto da população 

por ele assistida (SILVA et al., 2010). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que atuam em 

unidades pediátricas nos diferentes níveis de complexidade assistencial - Urgência, 

Terapia Intensiva e Unidade de internação - de hospitais escola de Belo Horizonte. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar o perfil socioeconômico e demográfico dos profissionais de 

enfermagem que atuam na Urgência Pediátrica, na Terapia Intensiva Pediátrica e na 

Enfermaria de Pediatria. 

- Caracterizar a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que 

atuam na Urgência Pediátrica, na Terapia Intensiva Pediátrica e na Enfermaria de 

Pediatria. 

- Comparar o nível de qualidade de vida dos profissionais de enfermagem nos 

diferentes níveis de complexidade assistencial pediátrica – Urgência, Terapia 

Intensiva e Unidade de internação; 

- Avaliar a associação entre a qualidade de vida destes profissionais e as 

variáveis socioeconômicas, demográficas e relacionadas ao trabalho. 
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2. MATERIAL E MÉTODO 

 

2.1. Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo de delineamento transversal. 

 

2.2. Local do estudo  

 

O estudo foi realizado em hospitais do município de Belo Horizonte, que 

tinham como características serem públicos e de ensino, de cuidado terciário e de 

referência no cuidado pediátrico. Tais critérios foram considerados tendo em vista o 

perfil peculiar da atenção pediátrica, a garantia de forma única de financiamento do 

serviço devido à influência direta nos fatores relacionados ao trabalho e a 

complexidade assistencial que envolve os hospitais de ensino que, segundo o Brasil 

(2015), são serviços de referência e de excelência, além da formação profissional. 

Dentre os hospitais situados no município, 3 atenderam aos critérios de 

inclusão, que neste estudo foram identificados como Hospital A, Hospital B e 

Hospital C. Além dos critérios do estudo, os hospitais selecionados apresentam, 

como característica comum, o fato de serem instituições de referência para os 

sistemas municipal e estadual de saúde. 

O Hospital A é de hierarquia municipal, referência no atendimento clínico, 

cirúrgico e obstétrico de urgência e emergência e, tem capacidade total instalada de 

402 leitos. O estudo foi realizado nas unidades de (1) Pronto Atendimento e 

Urgência Pediátrica compostas por 12 leitos além dos pacientes de demanda 

espontânea; (2) Unidade de Terapia Intensiva com 10 leitos e (3) Unidade de 

Internação Pediátrica com 35 leitos. 

O Hospital B é de hierarquia estadual, de assistência exclusivamente 

pediátrica, de referência em atendimento ambulatorial, de internação e para os 

programas especiais do Governo, tendo capacidade total instalada de 165 leitos. O 

estudo foi realizado nas mesmas unidades assistenciais citadas para o Hospital A, 

no entanto, a distribuição de leitos se faz: (1) Pronto Atendimento de livre demanda 

e Urgência Pediátrica com 22 leitos; (2) Unidade de Terapia Intensiva com 18 leitos 

e (3) Unidade de Internação Pediátrica com 125 leitos. 
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O Hospital C é de hierarquia federal, tem capacidade total instalada de 457 

leitos e é referência em transplantes, doenças raras, tratamentos oncológicos e 

quimioterápicos, cirurgias cardíacas e implantação de marca-passos de alto custo. 

Neste, o estudo foi realizado somente nas unidades de (1) Terapia Intensiva e (2) 

Internação Pediátrica, pelo fato de não haver distinção física e de dimensionamento 

de pessoal de enfermagem para assistência no serviço de Urgência e Emergência 

adulto e pediátrico. Em relação ao número de leitos a Unidade de Terapia Intensiva 

possui 10 leitos e a Unidade de Internação Pediátrica 52 leitos. 

 

2.3. População e Amostra do estudo 

 

O número total de profissionais de enfermagem foi obtido da escala de 

serviço dos profissionais de enfermagem fornecida por cada coordenador de 

enfermagem das instituições envolvidas. Essa escala contem o nome completo, 

categoria profissional, data de admissão, jornada e turno de trabalho.  

A população total do estudo foi de 664 profissionais de enfermagem lotados 

nas unidades pediátricas dos Hospitais A, B e C, nas categorias: auxiliares de 

enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros, sendo respectivamente o total 

de 141, 391 e 132 profissionais/hospital  distribuídos conforme mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição dos profissionais de enfermagem que atuam em unidades pediátricas de 

hospitais escola segundo o hospital, setor e categoria de trabalho. Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil, 2016. (N=664) 

SETORES 
 HOSPITAL A  HOSPITAL B  HOSPITAL C 

 N %  N %  N % 

AUXILIARES E TÉCNICOS 

URGÊNCIA  36 30  67 20  - - 

TERAPIA INTENSIVA  48 40  182 53  71 78 

ENFERMARIA  36 30  93 27  20 22 

ENFERMEIROS 

URGÊNCIA  06 28,5  18 37  - - 

TERAPIA INTENSIVA  09 43,0  20 41  13 32 

ENFERMARIA  06 28,5  11 22  28 68 
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Foram elegíveis para o estudo todos os profissionais de enfermagem que 

estivessem trabalhando nas unidades pediátricas, durante a coleta de dados, sendo 

critérios de inclusão:  

 Prestar assistência direta aos pacientes;  

 Estar na unidade há mais de seis meses.  

 Não estar afastado do serviço por motivo de doença, licença gestação, 

férias. 

Para a categoria enfermeiros, foi realizado o censo desta população por 

serem em menor quantitativo, totalizando 111 profissionais. No entanto, no período 

da coleta de dados 02 profissionais estavam em licença gestacional, 04 possuíam 

menos de 06 meses na unidade pediátrica e 04 estavam de licença médica, 

totalizando um N=101. Destes, 02 profissionais se recusaram a participar da 

pesquisa. 

As categorias auxiliar e técnico de enfermagem, para fins de cálculo amostral 

e análise do estudo, foram consideradas como um grupo único, já que as atividades 

executadas em serviço são similares. Assim, a população deste grupo foi de 553 

profissionais. Para a distribuição amostral foi realizada a estratificação proporcional 

aos estratos: hospitais, unidades de trabalho e turno da jornada. 

Para fins de cálculo, foi utilizado o programa OpenEpi, considerado o 

parâmetro de 50%, já que a frequência antecipada não era conhecida; margem de 

erro de 5%, nível de significância de 95% e previsão de perda amostral de 20%, 

totalizando 274 profissionais que foram distribuídos proporcionalmente por unidade 

hospitalar, em seguida por unidade de trabalho e por fim, em turnos de jornada 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição amostral dos técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam em unidades 

pediátricas segundo o hospital escola. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2016. (N=553) 

HOSPITAIS 
TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 

 N = 553 %  n = 274  

HOSPITAL A  120 22  60  

HOSPITAL B  342 62  170  

HOSPITAL C  91 16  44  

 

Assim, no hospital A, a amostra foi de 60 profissionais, distribuídos 

proporcionalmente por unidade e turno de trabalho (Tabela 3).  
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Tabela 3. Distribuição amostral dos técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam em unidades 

pediátricas do Hospital A segundo o setor e turno de trabalho. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 

2016. (n=60) 

SETORES 
 HOSPITAL A 

 N = 120 %  n = 60   Diurno Noturno 

URGÊNCIA  36 30  18   9 9 

ENFERMARIA  48 40  24   12 12 

TERAPIA INTENSIVA  36 30  18   9 9 

 

No hospital B, a amostra foi de 170 profissionais, sendo 34 no setor de 

Urgência, 90 na Enfermaria e 46 na Unidade de Terapia Intensiva (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Distribuição amostral dos técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam em unidades 

pediátricas do Hospital B segundo o setor e turno de trabalho. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 

2016. (n=170) 

SETORES 
 HOSPITAL B 

 N = 342 %  n = 170   Diurno Noturno 

URGÊNCIA  67 20  34   17 17 

ENFERMARIA  182 53  90   45 45 

TERAPIA INTENSIVA  93 27  46   23 23 

 

E, no hospital C, a amostra foi de 44 profissionais, sendo 34 na Enfermaria e 

10 na Unidade de Terapia Intensiva (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Distribuição amostral dos técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam em unidades 

pediátricas do Hospital C segundo o setor e turno de trabalho. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 

2016. (n=44) 

SETORES 
 HOSPITAL C 

 N = 91 %  n = 44   Diurno Noturno 

ENFERMARIA  71 78  34   17 17 

TERAPIA INTENSIVA  20 22  10   5 5 

 

Os profissionais de enfermagem foram distribuídos ainda, proporcionalmente 

em turnos de trabalho, por unidade assistencial, conforme apresentado nas tabelas 

anteriores. Os auxiliares e técnicos de enfermagem dos hospitais A e B possuem 
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escalas de trabalho de 12/60h, divididos em diurno (07-19h) e noturno (19-07hs). 

Assim a amostra foi distribuída em dois grupos (50%) por turno de trabalho e 

posteriormente distribuída em 3 equipes - referente a escala de 12/60h. No hospital 

C, a escala do diurno é dividida em 2 turnos – 07 às 13h e 13 às 19h -; e o noturno 

se repete como nos hospitais A e B.  

A seleção da amostra foi realizada por sorteio aleatório, a partir da escala de 

trabalho diária cedida pela coordenação de enfermagem de cada instituição. Cada 

trabalhador da categoria técnico e auxiliar de enfermagem foi identificado por um 

número (ID), preservando assim a identidade dos profissionais e viabilizando o 

sorteio aleatório.  

 

2.4. Coleta de Dados 

 

2.4.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Foram utilizados dois questionários autoaplicáveis, entregues aos 

participantes na unidade, no horário de trabalho do profissional. 

1) Questionário demográfico, socioeconômico e de condições de trabalho 

(Apêndice B): possui 23 questões e tem como objetivo coletar informações 

sobre sexo, idade, estado civil, filhos, número de moradores na residência, 

renda mensal familiar, formação profissional, escolaridade, instituição de 

trabalho, setor de trabalho, tempo de atuação na enfermagem, instituição e 

unidade de trabalho, tipo de vínculo empregatício, carga horária semanal, 

jornada e turno de trabalho e, outras atividades remuneradas. 

Questionário sobre Qualidade de Vida: foi utilizada a versão validada no Brasil 

do instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida da Organização 

Mundial de Saúde, o World Health Organization Quality of Life - WHOQOL-

BREF (ANEXO A). Este instrumento é derivado do WHOQOL-100, assim 

denominado por ser composto por 100 questões agrupadas em seis 

domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, 

ambiente e espiritualidade/ religiosidade/ crenças pessoais. A versão em 

português do instrumento WHOQOL-BREF foi desenvolvida no Centro 

WHOQOL para o Brasil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O 

WHOQOL-BREF é uma versão abreviada composta por 26 questões, sendo 
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duas questões gerais de percepção da qualidade de vida e as demais 24 

representam cada uma das 24 facetas que compõem o instrumento original, 

reunidas em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio 

ambiente. O domínio físico compreende a dor, o desconforto, a energia e 

fadiga, o sono e repouso, a mobilidade, as atividades da vida cotidiana e a 

capacidade de trabalho; já o psicológico avalia os sentimentos positivos e 

negativos, a autoestima, a imagem corporal, o pensar, o aprender, a memória 

e a concentração. A dimensão das relações sociais abrange os aspectos do 

suporte social, das relações pessoais e atividade sexual; e o domínio meio 

ambiente aborda a proteção, o ambiente físico, os recursos financeiros, o 

transporte, a oportunidade de lazer e de adquirir novas informações, a 

disponibilidade de recursos de saúde e sociais. O WHOQOL-BREF fornece 

um perfil da qualidade de vida obtido através dos escores destes domínios, 

sendo que cada uma das 24 questões é pontuada de 01 a 05 na escala de 

Likert. O escore bruto de cada faceta é convertido em um escore 

transformado, através de uma tabela de referência, gerando uma escala de 

04 a 20. Este método de transformação permite, ainda, a transformação de 

cada dimensão em uma escala que varia de 0 a 100, possibilitando 

comparação com o WHOQOL-100 onde quanto mais alto forem os escores, 

melhor é a qualidade de vida (WHO, 1998; FLECK et al., 2000). 

 

 

2.4.2 Procedimento para a coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2016. Após o 

sorteio aleatório, os profissionais foram abordados no seu setor e turno de trabalho e 

explicados os objetivos da pesquisa, benefícios, garantia do anonimato e a não 

obrigatoriedade da participação.  

Os questionários foram entregues a cada funcionário sorteado e acordado 

que a própria pesquisadora os buscaria, no final do seu turno de trabalho ou no 

plantão seguinte o instrumento respondido. Para devolução dos questionários, a 

pesquisadora teve que ir ao setor do profissional por até quatro vezes em 

determinados casos. Da amostra de 274 profissionais de enfermagem, 2 recusaram 

participar do estudo. 
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2.5 Variáveis do estudo  

 

2.5.1 Variável resposta 

 

Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem, mensurada em cada um dos 4 

domínios da escala - físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente- e na 

dimensão da percepção da qualidade de vida e saúde.  

 

2.5.2 Variáveis explicativas 

 

Variáveis demográficas: sexo (masculino, feminino), idade (anos); estado civil 

(solteiro(a), casado(a), união estável, viúvo(a), divorciado(a)); filhos (sim, não) . 

 

Variáveis socioeconômicas: escolaridade (ensino médio completo, superior 

completo, especialização, residência, mestrado, doutorado) e renda mensal familiar. 

 

Variáveis relacionadas ao trabalho: formação profissional (auxiliar em enfermagem, 

técnico em enfermagem, enfermeiro); instituição (A, B e C); setor de trabalho (Pronto 

Atendimento, Urgência, Terapia Intensiva ou Unidade de Internação); tempo de 

atuação no setor de trabalho (anos completos); carga horária de trabalho semanal 

(24, 30, 36, 40 horas ou outros); turno de trabalho (manhã, tarde, diurno 08horas, 

diurno 12horas, ou noturno); jornada de trabalho (diária - segunda a sexta-feira-, 

12/36horas, 12/60horas ou outros); outra atividade remunerada (sim, não). 

 

2.6 Análise de dados 

 

Foi realizada, inicialmente, a entrada dupla de todos os dados coletados no 

programa EpiInfo versão 3.5.1 (Centers for Disease Control and Prevention; Atlanta, 

USA) e posterior comparação, a fim de garantir a eliminação de erros decorrente da 

transferência dos dados. Todos os dados foram organizados e analisados utilizando 

o programa “Statistical Package for Social Science” – SPSS versão 19.0.  

Para a caracterização da população do estudo, em relação às variáveis 

socioeconômicas, demográficas e relacionadas ao trabalho, foi realizada a análise 

descritiva por meio da apuração de frequência, tanto em termos absolutos quanto 
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em percentuais; bem como o cálculo das medidas descritivas de centralidade - 

médias e medianas - e de dispersão – desvio padrão, coeficiente de variação, 

valores máximos e mínimos, utilizando intervalos de confiança ao nível de 95% 

(PAGANO; GAUVREAU, 2004). 

Para o cálculo dos domínios da qualidade de vida, utilizou-se a Sintaxe 

disponibilizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde as médias 

das dimensões física, psicológica, do meio ambiente e das relações sociais 

resultaram da soma dos pontos obtidos em todas as questões, dividido pelo número 

de itens respondidos em cada domínio. Os itens foram aferidos e transformados 

linearmente para uma escala de 0 a 100 (0= 0; 1= 25; 2=50; 3=75; e 4=100). Os 

resultados numéricos das dimensões da qualidade de vida foram apresentados em 

medidas descritivas e distribuídos em quartis para análise estatística. 

Na análise univariada, foi utilizado o modelo de Regressão Logística Ordinal, 

para verificar as possíveis relações entre as variáveis explicativas e as dependentes 

do estudo, considerando aquelas que apresentaram o valor de p≤0,05. Para o ajuste 

do modelo de regressão Logística Ordinal multivariado, foram consideradas como 

variáveis preditoras do estudo, aquelas que apresentaram um valor de p≤0,20 na 

análise univariada. As variáveis foram selecionadas utilizando-se o critério 

Backward, que consiste na retirada daquelas com maior valor de p até se chegar a 

um modelo onde todas as variáveis possuem o valor de p≤0,05. Ao final, avaliou-se 

a força da associação entre as varáveis selecionadas e a qualidade de vida por meio 

dos coeficientes de Odds Ratio (Razão de Chances) obtidos e seus respectivos 

intervalos de confiança de 95%. Para testar adequação do modelo ao estudo 

proposto foi utilizado o teste de Deviance. 

 

2.7 Aspectos éticos 

   

Esta pesquisa fundamentou-se na regulamentação descrita na Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e o projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa das instituições hospitalares envolvidas e pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, conforme pareceres, 

disponíveis na Plataforma Brasil (ANEXO B, C e D). Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE - Apêndice A). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Análise descritiva da população 

 

A amostra do estudo foi composta por 371 profissionais de enfermagem 

sendo 99 (26,7%) enfermeiros e 272 (73,3%) técnicos e auxiliares de enfermagem, 

distribuídos proporcionalmente por unidade de trabalho (Tabela 6).  

Os resultados obtidos apontam que 343 (92,5%) profissionais são do sexo 

feminino, a maioria casado/união estável (58,8%) e com filhos (65,8%). Mostram, 

ainda, que 189 (50,9%) profissionais estão entre a faixa etária de 20 a 39 anos e, 

209 (56,3%) possuem renda mensal familiar de até R$5.000,00 (Tabela 6). Vale 

ressaltar, o predomínio de profissionais com idade superior a 40 anos (62,1%) e a 

presença daqueles com mais de 60 anos de idade no setor de Urgência. 

 Em relação às características relacionadas ao trabalho, 208 (56,1%) 

profissionais possuem menos de 04 anos de atuação na unidade de serviço, 217 

(58,5%) realizam carga horária de até 30horas/semanais, 204 (55%) trabalham em 

escala de plantão de 12/60horas e 266 (71,7%) dos entrevistados não realizam outra 

atividade remunerada (Tabela 6). Ao se observar por setor, destaca-se que a 

maioria dos profissionais que atuam na Urgência (63,5%) possui mais de 04 anos na 

unidade, com média de permanência de 08 anos e 04 meses (±06a06m), 

diferentemente dos que atuam na Terapia Intensiva e na Enfermaria que 

apresentam média de 05anos e 07meses (±05a06m) e de 05 anos e 09 meses 

(±06a08m), respectivamente. 

E, apesar de 272 profissionais atuarem como técnicos de enfermagem/nível 

médio, 73 (19,7%) possuem ensino superior e 109 (29,4%) especialização/ 

residência/ mestrado (Tabela 6). Assim, da amostra de profissionais estudados, 182 

(49,1%) possuem ensino superior/ especialização/ residência/ mestrado e, é 

possível afirmar que no mínimo, 83 (22,37%) profissionais técnicos de enfermagem 

possuem formação complementar à função profissional exercida. 
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Tabela 6. Características demográficas, socioeconômicas e relacionadas ao trabalho dos 

profissionais de enfermagem que atuam em unidades pediátricas de hospitais escola segundo o setor 

de trabalho. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2016. (n=371) 

Variáveis 
Urgência 

 
Terapia Intensiva  Enfermaria  Total 

n (74) %   n (116) %  n (181) %  n (371) % 

Sexo                  

Feminino 67 90,5  110 94,8  166 91,7  343 92,5 

Masculino 07 09,5  06 05,2  15 08,3  28 07,5 

Faixa etária      
 

 
    

20 – 39  28 37,9  68 58,7  93 51,3  189 50,9 

40 – 69 46 62,1  48 41,3  88 48,7  182 49,1 

Estado civil           
 

  
    

Solteiro/ Divorciado/ Viúvo 32 43,2 
 

42 36,2  79 43,6  153 41,2 

Casado/ União estável 42 56,8 
 

74 63,8  102 56,4  218 58,8 

Filhos           
 

  
    

Sim 53 71,6 
 

77 66,4  114 65,8  244 65,8 

Não 21 28,4 
 

39 33,6  67 34,2  127 34,2 

Renda mensal familiar           
 

  
    

R$ 1.200,00 – 5.000,00   40 54,0  68 58,9  101 55,8  209 56,3 

> R$ 5.001,00 34 46,0  48 41,1  80 44,2  162 43,7 

Escolaridade                   

Ensino médio  35 47,3  44 37,9  110 60,8  189 50,9 

Ensino superior 17 23,0  18 15,5  38 21,0  73 19,7 

Especialização/ Residência/ Mestrado 22 29,7  54 46,6  33 18,2  109 29,4 

Instituição de trabalho                  

A 23 31,1 
 

24 20,7  30 16,4  77 20,8 

B 51 68,9 
 

55 47,4  104 57,5  210 56,6 

C 00 00,0  37 31,9  47 26,0  84 22,6 

Formação profissional           
 

  
    

Auxiliar ou técnico de enfermagem 52 70,3  74 63,8  146 
35 

80,7  272 73,3 

Enfermeiro 22 29,7  42 36,2  19,3  99 26,7 

Tempo atuação na unidade            
 

  
    

06m – 04 anos  27 36,5  61 52,6  120 66,3  208 56,1 

> 04 anos 47 63,5  55 47,4  61 33,7  163 43,9 

Carga horária semanal           
 

  
    

24 – 30 horas 54 73,0  68 58,6  95 52,5  217 58,5 

36 – 40 horas 20 27,0  48 41,4  86 47,5  154 41,5 

Turno de trabalho           
 

  
    

Diurno 37 50,0  59 50,9  90 49,7  186 50,1 

Noturno 37 50,0  57 49,1  91 50,3  185 49,9 

Escala de trabalho           
 

  
    

02 ou 05 ou 06 dias/semana 04 5,4  27 23,3  36 19,9  67 18,1 

Plantão 12/36horas 17 23,0  28 24,1  55 30,4  100 27,0 

Plantão 12/60horas  53 71,6  61 52,6  90 49,7  204 55,0 

Outra atividade remunerada                  

Sim  24 32,4  37 31,9  44 24,3  105 28,3 

Não  50 67,6  79 68,1  137 75,7  266 71,7 
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A percepção da qualidade de vida e saúde segundo os profissionais de 

enfermagem que atuam em unidades pediátricas apresentou uma mediana de 

75,00. Entre os domínios, o psicológico e o das relações sociais apresentaram uma 

maior mediana - 66,67 - e o domínio meio ambiente a menor - 53,12. Observa-se, 

ainda, que entre os domínios avaliados, houve uma diferença significativa das 

medianas entre os domínios meio ambiente, físico e psicológico (Gráfico 1). 

Ao se analisar a distribuição geral dos escores de qualidade de vida e os 

valores de medianas percebe-se um desvio de simetria tanto para a percepção da 

QV e saúde quanto aos demais domínios da QV, sendo possível observar que a 

maior parte dos indivíduos obteve escores médios. Ressalta-se, ainda, as poucas 

incidências de outliers (resultados discrepantes), sendo que estes foram de escores 

inferiores aos apresentados pela maior parte da população do estudo, o que permite 

inferir a tendência para uma melhor qualidade de vida na maioria das dimensões 

avaliadas (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 . Boxplot para pontuação dos escores da percepção de QV/saúde e dos domínios do 

WHOQOL-bref segundo os profissionais de enfermagem que atuam em unidades pediátricas de 

hospitais escola. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2016. (n=371) 

 

No entanto, ao considerar as dimensões da QV por setor de trabalho, a 

unidade de Urgência apresenta uma menor mediana na percepção de qualidade de 

vida e saúde - 62,50 - em relação aos demais setores e a Enfermaria apresenta 

melhor mediana no domínio psicológico - 70,83 -, superior às demais unidades 

(Tabela 7). 
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Observa-se, ainda, que entre os setores de trabalho não há diferença 

significativa nas medianas dos domínios da QV. Mas, é possível afirmar que nos 

setores de Urgência e Enfermaria, a mediana do domínio meio ambiente difere 

significativamente dos demais domínios; e, no setor de Terapia Intensiva, essa 

diferença se mantém entre os domínios meio ambiente, físico e psicológico (Tabela 

7).  

 

Tabela 7. Média, desvio padrão, mediana e intervalo interquartílico dos escores da percepção de 

QV/saúde e dos domínios do WHOQOL-bref segundo o setor de trabalho, em profissionais de 

enfermagem que atuam em unidades pediátricas de hospitais escola. Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil, 2016. (n=371) 

Domínios 
Setor de trabalho  

Urgência (n=71) Terapia Intensiva (n=116) Enfermaria (n=181) Total (n=371) 

Percepção QV e  saúde     

Média (Desvio Padrão) 61,82 (± 17,54) 63,36 (± 18,77) 65,74 (± 17,84) 64,21 (± 18,10) 

Mediana 62,50 75,00 75,00 75,00 
Intervalo Interquartílico [50,00-75,00] [50,00-75,00] [50,00-75,00] [50,00-75,00] 

Domínio Físico     

Média (Desvio Padrão) 64,72 (± 16,57) 63,21 (± 15,25) 65,70 (± 15,76) 64,73 (± 15,76) 

Mediana 64,29 64,29 64,28 64,29 
Intervalo Interquartílico [53,57-78,57] [53,57-75,00] [57,14-78,57] [53,57-75,00] 

Domínio Psicológico     

Média  (Desvio Padrão ) 66,22 (± 15,72) 66,24 (± 13,61) 67,22 (± 14,84) 66,71 (± 14,62) 

Mediana 66,66 66,67 70,83 66,67 
Intervalo Interquartílico [54,17-79,17] [58,33-66,67] [58,33-75,00] [58,33-79,17] 
Domínio das Relações 
Sociais 

    

Média (Desvio Padrão) 66,55 (± 17,31) 63,72 (± 17,17) 65,23 (± 16,89) 65,02 (± 17,04) 

Mediana 66,67 66,67 66,66 66,67 
Intervalo Interquartílico [58,33-75,00] [50,00-75,00] [58,33-75,00] [50,00-75,00] 

Domínio Meio Ambiente     

Média (Desvio Padrão) 51,56 (± 13,08) 52,37 (± 14,31) 52,22 (± 14,26) 52,13 (± 14,01) 

Mediana 50,00 53,12 53,12 53,12 
Intervalo Interquartílico [43,75-60,15] [43,75-62,50] [43,75-60,93] [43,75-62,50] 

 

 

3.2  Análise univariada 

 

Nesta análise foi utilizado o modelo de Regressão Logística Ordinal a fim de 

determinar a associação entre as variáveis explicativas e as dimensões da QV 

divididas em quartis. Na tabela 8 encontram-se os resultados dos Odds Ratio (OR) 

obtidos de cada covariável em relação às dimensões da QV, seus respectivos 

Intervalos de Confiança de 95% e o valor-p.  
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Na dimensão percepção da QV e de saúde, dentre as variáveis avaliadas, 

somente a escala de trabalho apresentou diferença estatística significativa entre os 

quartis (p<0,05). Assim, os profissionais que atuam em escala de plantão de 12h 

plantão/60h de folga, tem mais chance de uma melhor dimensão de QV e saúde do 

que aqueles que atuam 02, 05 ou 06 dias/semana na instituição (OR: 1,67; IC95% 

1,02;2,77; p=0,048). No entanto, apesar de não apresentar diferença 

estatisticamente significativa, vale destacar dentre os resultados que, os 

profissionais que atuam no setor de Urgência têm uma maior chance de uma pior 

percepção de QV e saúde do que os profissionais que atuam na Enfermaria (OR: 

0,63; IC95% 0,39;1,04; p=0,073). 

No domínio físico da qualidade de vida, dentre as características 

socioeconômicas, demográficas e relacionadas ao trabalho, as que apresentaram 

diferença entre os quartis com significância estatística foram o sexo e a instituição 

de trabalho. Dentre os resultados obtidos, o homem tem 2,42 vezes mais chance 

(p=0,015) de uma melhor qualidade de vida no domínio físico do que as mulheres.  

Em relação à instituição de trabalho, os profissionais da instituição hospitalar 

A apresentam maior chance de uma melhor qualidade de vida física em relação  aos 

profissionais da instituição hospitalar C (OR: 2,44; IC95% 1,39;4,28; p=0,002). 

Já no domínio psicológico a variável explicativa que apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os quartis foi a instituição de trabalho. Assim 

como no domínio físico, a relação entre as instituições hospitalares no domínio 

psicológico aponta que os profissionais das instituições hospitalares A e B 

apresentam, respectivamente, uma chance 2,23 e 1,86 vezes maior (p= 0,005; p= 

0,009) de uma melhor qualidade de vida psicológica em relação aos profissionais 

que atuam na instituição hospitalar C.  

No domínio das relações sociais obteve-se uma diferença estatisticamente 

significativa entre os quartis das variáveis estado civil, instituição de trabalho e turno 

de trabalho. Os profissionais de enfermagem casados apresentam mais chance de 

uma melhor qualidade de vida no aspecto social do que os profissionais solteiros, 

divorciados ou viúvos (OR: 2,04, IC95% 1,39;2,97; p=<0,001). 

Assim como na dimensão psicológica, as instituições hospitalares influenciam 

diretamente no aspecto social da qualidade de vida, sendo que a instituição 

hospitalar A, o profissional possui 80% mais chance (p=0,040) de uma melhor 

qualidade de vida social em relação à instituição hospitalar C. Em relação ao turno 
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de trabalho, no domínio social, os resultados mostraram, também, que os 

profissionais que atuam no noturno tem uma menor chance de uma melhor 

qualidade de vida que os trabalhadores que atuam no turno diurno (OR: 0,62; IC95% 

0,43;0,90; p=0,011).  

Na dimensão meio ambiente da qualidade de vida, foi encontrada uma 

diferença estatisticamente significativa entre os quartis nas variáveis sexo, renda 

mensal familiar, escolaridade, instituição de trabalho e formação profissional. 

Dentre as variáveis socioeconômicas e demográficas, percebe-se que os 

profissionais de enfermagem do sexo masculino e os que possuem maiores rendas 

(superior a R$5.001,00) apresentam maior chance de uma melhor qualidade de vida 

na dimensão meio ambiente do que as mulheres (OR: 2,96; IC95% 1,46;5,98; 

p=0,003) e os profissionais que recebem salários inferiores a R$5.000,00 (OR: 3,25; 

IC95% 2,21;4,79; p=<0,001). Em relação à escolaridade, os resultados apontam que 

os profissionais de ensino médio e superior possuem menos chance de uma melhor 

qualidade de vida do que os especialistas e mestres (OR: 0,32; IC95% 0,20;0,49; 

p=<0,001; OR: 0,53; IC95% 0,31;0,91; p=0,022). 

Nos fatores relacionados ao trabalho, diferentemente do apresentado nas 

dimensões psicológica e social, os profissionais de enfermagem que atuam na 

instituição hospitalar B apresentam 41% menos chance (p=0,024) de uma melhor 

qualidade de vida do que os profissionais da instituição C. Já os enfermeiros 

apresentam maior chance de uma melhor qualidade de vida no domínio meio 

ambiente em relação aos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem (OR: 

2,92; IC95% 1,91;4,46; p=<0,001). 
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Tabela 8. Análise univariada utilizando a Regressão Logística Ordinal tendo como resposta os domínios do WHOQOL-bref , divididos em quartis, referente à 

qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que atuam em unidades pediátricas de hospitais escola. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2016. (n=371) 

(Continua) 

Variáveis 
Percepção QV e saúde  Domínio Físico 

 
Domínio Psicológico 

 Domínio Relações 
Sociais 

 Domínio Meio 
Ambiente 

OR (IC 95%) Valor-p  OR (IC 95%) Valor-p  OR (IC 95%) Valor-p  OR (IC 95%) Valor-p  OR (IC 95%) Valor-p 

Sexo              

Feminino 1,00 
0,216 

 1,00 
0,015 

 1,00 
0,115 

 1,00 
0,976 

 1,00 
0,003 

Masculino 1,57(0,77-3,20)  2,42(1,19-4,93)  1,76(0,87-3,55)  0,99(0,50-1,98)  2,96(1,46-5,98) 

Faixa etária               

20 – 39 1,00 
0,513 

 1,00 
0,217 

 1,00 
0,264 

 1,00 
0,065 

 1,00 
0,594 

40 – 69  1,13(0,78-1,64)  1,26(0,87-1,81)  1,23(0,85-1,78)  1,41(0,98-2,04)  0,91(0,63-1,30) 

Estado civil               

Solteiro/ Divorciado/ Viúvo 1,00 
0,998 

 1,00 
0,575 

 1,00 
0,816 

 1,00 
<0,001 

 1,00 
0717 

Casado/ União estável 1,00(0,68-1,46)  0,90(0,62-1,30)  1,05(0,72-1,52)  2,04(1,39-2,97)  1,07(0,74-1,55) 

Filhos               

Sim 1,00 
0,098 

 1,00 
0,391 

 1,00 
0,511 

 1,00 
0,102 

 1,00 
0,078 

Não 1,40(0,94-2,07)  1,18(0,81-1,74)  1,14(0,77-1,68)  0,78(0,53-1,14)  1,42(0,96-2,08) 

Renda mensal familiar               

R$ 1200 – 5.000,00   1,00 
0,721 

 1,00 
0,263 

 1,00 
0,595 

 1,00 
0,953 

 1,00 
<0,001 

> R$ 5.001,00 1,07(0,73-1,56)  1,24(0,85-1,79)  1,11(0,76-1,61)  0,99(0,68-1,43)  3,25(2,21-4,79) 

Escolaridade                

Ensino médio  0,82(0,53-1,26) 0,369  1,00(0,65-1,52) 0,989  0,91(0,60-1,40) 0,681  1,32(0,86-2,02) 0,202  0,32(0,20-0,49) <0,001 

Ensino superior 0,91(0,53-1,56) 0,724  0,99(0,58-1,69) 0,979  0,98(0,58-1,68) 0,951  1,15(0,68-1,96) 0,605  0,53(0,31-0,91) 0,022 

Especialização/ Residência/ Mestrado 1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  

Instituição de trabalho               

A 0,99(0,56-1,74) 0,967  2,44(1,39-4,28) 0,002 
0,073 

 2,23(1,27-3,92) 0,005 
0,009 

 1,80(1,03-3,15) 0,040 
0,074 

 0,85(0,49-1,48) 0,565 
0,024 B 1,54(0,97-2,46) 0,067  1,52(0,96-2,39)  1,86(1,17-2,94)  1,52(0,96-2,40)  0,59(0,49-0,93) 

C 1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  

Setor de trabalho               

Urgência 0,63(0,39-1,04) 0,073  0,84(0,52-1,36) 0,476  0,79(0,49-1,29) 0,353  1,17(0,72-1,90) 0,534  1,01(0,62-1,64) 0,974 

Terapia Intensiva 0,90(0,59-1,38) 0,640  0,76(0,50-1,15) 0,193  0,77(0,51-1,18) 0,119  0,80(0,53-1,22) 0,301  1,04(0,68-1,58) 0,855 

Enfermaria 1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  

Formação profissional               

Auxiliar ou técnico de enfermagem 1,00 
0,703 

 1,00 
0,312 

 1,00 
0,187 

 1,00 
0,104 

 1,00 
<0,001 

Enfermeiro 1,09(0,71-1,65)  0,81(0,54-1,22)  0,76(0,50-1,15)  0,71(0,47-1,07)  2,92(1,91-4,46) 
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Tabela 8. Análise univariada utilizando a Regressão Logística Ordinal tendo como resposta os domínios do WHOQOL-bref , divididos em quartis, referente à 

qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que atuam em unidades pediátricas de hospitais escola. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2016. (n=371) 

(Conclusão) 

Variáveis 
Percepção QV e saúde  Domínio Físico 

 
Domínio Psicológico 

 Domínio Relações 
Sociais 

 Domínio Meio 
Ambiente 

OR (IC 95%) Valor-p  OR (IC 95%) Valor-p  OR (IC 95%) Valor-p  OR (IC 95%) Valor-p  OR (IC 95%) Valor-p 

Tempo atuação na unidade (anos)              
06m – 04anos 1,00 

0,583 
 1,00 

0,486 
 1,00 

0,713 
 1,00 

0,390 
 1,00 

0,713 
> 05 anos 1,11(0,76-1,62)  1,14(0,79-1,64)  0,93(0,64-1,35)  0,85(0,59-1,23)  1,07(0,74-1,55) 

Carga horária semanal               

24 – 30 horas 1,00 0,186  1,00 0,185  1,00 0,919  1,00 0,474  1,00 0,444 

36 – 40 horas 0,77(0,53-1,13)   0,78(0,54-1,13)   0,98(0,68-1,42)   0,87(0,60-1,27)   1,16(0,80-1,67) 

Turno de trabalho               

Diurno 1,00 
0,621 

 1,00 
0,553 

 1,00 
0,195 

 1,00 
0,011 

 1,00 
0,193 

Noturno 1,10(0,76-1,59)  0,90(0,62-1,29)  0,78(0,54-1,13)  0,62(0,43-0,90)  1,27(0,88-1,84) 

Escala de trabalho               

02 ou 05 ou 06 dias/semana 1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  

Plantão 12/60horas 1,67(1,02-2,77) 0,048  1,12(0,68-1,83) 0,655  1,65(0,94-2,89) 0,081  1,05(0,60-1,84) 0,856  0,73(0,45-1,20) 0,520 

Plantão 12/36horas 1,48(0,84-2,62) 0,173  1,02(0,58-1,77) 0,953  1,31(0,79-2,15) 0,295  1,28(0,78-2,10) 0,334  0,83(0,48-1,45) 0,218 

Outra atividade remunerada               

Sim  1,00 
0,220 

 1,00 
0,476 

 1,00 
0,903 

 1,00 
0,719 

 1,00 
0,366 

Não  1,30(0,86-1,96)  1,16(0,77-1,74)  1,03(0,68-1,54)  1,08(0,72-1,62)  0,83(0,55-1,24) 
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3.3 Análise multivariada 

 

Nesta análise, para o modelo de Regressão Logística Ordinal levou em 

consideração todas as variáveis demográficas, socioeconômicas e 

relacionadas ao trabalho que se apresentaram estatisticamente significativas 

na univariada (p<0,20) em relação às dimensões da QV, divididas em quartis 

(Tabela 9). 

Na dimensão percepção da QV e de saúde, nenhuma das variáveis 

estudadas associou-se significativamente com a QV dos profissionais de 

enfermagem que atuam em unidades pediátricas de hospitais escola. 

No domínio físico, os fatores sexo e instituição de trabalho se 

mantiveram com diferença estatisticamente significativa em relação à avaliação 

de qualidade de vida. Os profissionais de enfermagem do sexo masculino (OR: 

2,60; IC95% 1,27;5,33; p=0,050) e os que atuam nas instituições hospitalares A 

e B (OR: 2,56; IC95% 1,46;4,51; p=0,001) possuem maior chance de uma 

melhor qualidade de vida física quando comparado à profissionais do sexo 

feminino e aqueles que atuam na instituição C. 

Em relação ao aspecto psicológico, a instituição de trabalho continuou 

como fator de influencia significativa da QV, mantendo o mesmo perfil do 

domínio físico; onde os profissionais que atuam nas instituições A e B 

apresentam maior chance de uma melhor qualidade de vida (OR: 2,36; IC95% 

1,34;4,15; p=0,003; OR: 1,92; IC95% 1,21;3,05; p=0,006)   em relação àqueles 

que atuam na instituição hospitalar C. 

No domínio das relações sociais, as variáveis estado civil, instituição e 

turno de trabalho se conservaram estaticamente significativas para qualidade 

de vida destes profissionais. O profissional casado, aquele que atua nas 

instituições A e B, e que trabalha no turno diurno apresentam maior chance de 

uma melhor qualidade de vida do que os profissionais de enfermagem 

solteiros, viúvos ou separados (OR: 2,04; IC95% 1,39;2,99; p= <0,001), 

aqueles que trabalham na instituição C (OR: 2,09; IC95% 1,19;3,69; p=0,011) e 

que atuam no noturno (OR: 0,66; IC95% 0,46;0,96; p=0,031). 

Já na dimensão do meio ambiente, o sexo, a renda familiar mensal e a 

escolaridade são os fatores que mantiveram diferença estatisticamente 
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significativa, e que influenciam a avaliação de QV destes profissionais. Os 

profissionais de enfermagem do sexo masculino, aqueles que possuem renda 

mensal familiar superior a R$5.001,00 reais e são especialistas, mestres ou 

residentes tem mais chance de uma melhor qualidade de vida em relação aos 

profissionais do sexo feminino (OR: 2,33; IC95% 1,14;4,76; p=0,021), àqueles 

com renda inferior a R$5000,00 e os que possuem ensino médio (OR: 0,53; 

IC95% 0,33;0,86; p=0,011). 

Vale ressaltar que, os setores de trabalho, apesar do diferente perfil 

assistencial e de urgência, não apresentaram diferença estatítica significativa 

em nenhum dos domínios da QV. 

 

Tabela 9. Análise multivariada utilizando a Regressão Logística Ordinal tendo como resposta 

os domínios do WHOQOL-bref, divididos em quartis, referente à qualidade de vida dos 

profissionais de enfermagem que atuam em unidades pediátricas de hospitais escola. Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2016. (n=371) 

 

Variáveis 

Domínio  
Físico 

 Domínio 
Psicológico 

 Domínio Relações 
Sociais 

 Domínio Meio 
Ambiente 

OR  

(IC 95%) 
Valor-p 

 OR  

(IC 95%) 
Valor-p 

 OR 

 (IC 95%) 
Valor-p 

 OR  

(IC 95%) 
Valor-p 

Sexo           

Feminino 1,00 

0,050 

 - 

- 

 - 

- 

 1,00 

0,021 Masculino 2,60 
(1,27-5,33) 

 -  -  2,33 
(1,14-4,76) 

Estado civil            

Solteiro/ Divorciado/ Viúvo - 

- 

 - 

- 

 1,00 

<0,001 

 - 

- Casado/ União estável -  -  2,04 
(1,39-2,99) 

 - 

Renda mensal familiar            

R$ 1200 – 5.000,00   - 
- 

 - 
- 

 - 
- 

 1,00 
<0,001 > R$ 5.001,00 

- 
 

- 
 

- 
 2,45 

(1,60-3,76) 

Escolaridade             

Ensino médio  
- 

-  
- 

-  
- 

-  0,53 
(0,33-0,86) 

0,011 

Ensino superior 
- 

-  
- 

-  
- 

-  0,70 
(0,40-1,21) 

0,201 

Especialização/ Residência/ 
 Mestrado 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

1,00  

Instituição de trabalho            

A 2,56 
(1,46-4,51) 

0,001 
 

0,060 

 2,36 
(1,34-4,15) 

0,003 
 

 2,09 
(1,19-3,69) 

0,011 
 

 - 

- 
B 1,55 

(0,98-2,45) 
 1,92 

(1,21-3,05) 
0,006  1,63 

(1,03-2,59) 
0,037  - 

C 1,00   1,00   1,00     

Turno de trabalho            

Diurno - 

- 

 - 

- 

 1,00 
0,031 

 - 

- Noturno -  -  0,66 
(0,46-0,96) 

 - 
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O teste de adequação do modelo, teste de Deviance, apresentou valor-p não 

significativo em todos os desfechos, indicando que o modelo utilizado é adequado 

para explicar as associações relacionadas aos quartis de avaliação da qualidade de 

vida propostos (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Teste de adequação do modelo de Regressão Logística Ordinal para os escores da 

percepção de QV/saúde e domínios do WHOQOL-bref, divididos em quartis, dos profissionais de 

enfermagem que atuam em unidades pediátricas de hospitais escola. Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil, 2016. (n=371) 

Domínios 
Teste de Deviance 

Valor-p 

  
Percepção QV e Saúde 0,520 
  
Domínio Físico 0,891 
  
Domínio Psicológico 0,809 
  
Domínio das Relações Sociais 0,188 
  
Domínio Meio Ambiente 0,232 
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4. DISCUSSÃO 

 

Os resultados alcançados na pesquisa evidenciaram que a QV dos 

profissionais de enfermagem que atuam em unidades pediátricas de hospitais 

escolas, em todas as dimensões do instrumento, apresenta certo grau de 

comprometimento, considerando que entre os valores escalares mínimo - 0 (zero), 

pior - e máximo - 100 (cem), melhor - a média encontrada oscilou entre 52,13 (± 

14,01) e 66,71 (±14,62). Observou-se que a QV destes profissionais possui o pior 

escore no domínio meio ambiente e o melhor no domínio psicológico, o que permite 

inferir que nos setores pediátricos estudados o cuidado prestado à criança pode ser 

considerado como uma estratégia defensiva às pressões da organização do trabalho 

e a repercussão desta no dia-a-dia. Esse mecanismo de defesa é afirmado por 

Pagliari et al. (2008) ao descrever que a enfermagem pediátrica sente-se gratificada 

pelo cuidado humanizado à criança, além da oportunidade de poder oferecer e 

receber afeto permitindo, assim, a troca de sentimentos e emoções que vão além do 

estresse e das frustrações do cotidiano. 

Quando avaliado por setor, os domínios de QV dos profissionais pediátricos 

que atuam na Enfermaria apresentaram o melhor escore no domínio psicológico, 

diferindo do setor de Urgência e Terapia Intensiva. Isso pode ser devido ao fato 

destes dois últimos setores apresentarem alta complexidade de cuidado e demanda, 

que pode causar maior desgaste psicológico e estresse na equipe, conforme 

apontado por Oliveira et al. (2014) e Fogaça et al. (2010). Os autores afirmam, 

ainda, que os profissionais que atuam em setores de urgência estão expostos ao 

estresse das tomadas de decisões complexas e imediatas na assistência aos 

pacientes nestes setores.  

No entanto, vale ressaltar que apesar dos diferentes escores nos domínios da 

QV por unidade de trabalho alcançados no estudo, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante entre os domínios da QV e os setores de trabalho. 

Embora a complexidade assistencial tenha sido apontada por diversos autores 

(KOGIEN; CEDARO, 2014; SHIMIZU et al., 2011; PASCHOA et al., 2007; FOGAÇA et al., 

2010; BOLLER, 2003) como fator de influencia na percepção de vida do profissional. 

Em geral, os homens apresentam uma qualidade de vida melhor quando 

comparados às mulheres nos domínios físico (OR: 2,60; IC95% 1,27;5,33; p=0,050) 



37 

 

 

e meio ambiente (OR: 2,33; IC95% 1,14;4,76; p=0,021). Tal fato pode ser justificado 

pelo fato da enfermagem ser predominantemente feminina e pelo perfil da atividade 

executada, em que o cuidado sempre esteve associado à mulher, à maternidade e 

aos diversos sentimentos que a enfermagem envolve. Além disso, a atual 

representatividade do sexo feminino no mercado de trabalho leva a mulher a se 

ausentar do domicílio, do cuidado com os filhos e a assumir novas 

responsabilidades, o que pode contribuir para uma pior QV. Borges e Bianchin 

(2012) consideram, ainda, que além dos diversos fatores ao qual o profissional de 

enfermagem está exposto, somam-se também os diversos papéis que a mulher 

exerce na sociedade, gerando acúmulo de jornadas trabalho, de encargos familiar e 

econômico e de desgaste físico, o que a coloca em risco iminente de adoecimento e 

impedindo-a de aproveitar melhor sua vida.  

Quanto à análise da instituição de trabalho, esta apresentou diferença 

significativa nos domínios físico (p=0,001), psicológico (p=0,003) e das relações 

sociais (p=0,011), na qual as instituições A e B apresentaram maior chance de uma 

melhor QV quando comparadas à instituição C. Apesar de todo o ambiente 

hospitalar ser considerado insalubre ao trabalhador e apresentar estrutura física e 

processos de trabalho muitas vezes inadequados, as três instituições tem, ainda, o 

perfil de serem hospitais escola. Estas carregam consigo características inerentes ao 

processo de trabalho que podem gerar maior impacto na QV do profissional já que 

além dos diversos agravantes físicos e psíquicos que este está exposto, tem-se 

ainda a alta rotatividade de profissionais e a manipulação excessiva dos pacientes 

seja por professores ou alunos das diversas especialidades da saúde. Ao se avaliar 

a instituição C, esta difere das demais pelo perfil de atendimento hospitalar, sendo 

referência para doenças raras e tratamento oncológico, o que pode favorecer um 

maior envolvimento emocional na relação profissional-paciente-família, devido ao 

diagnóstico, prognóstico, tratamentos prolongados, re-internações e o alto risco de 

morte, o que consequentemente pode refletir no cuidado, gerar desgaste físico e 

psíquico e impactar no seu cotidiano. 

Tal envolvimento e sofrimento ao prestar o cuidado ao paciente oncológico, 

especialmente em pediatria, é justificado por Avanci et al. (2009), Sória et al. (2009) 

e Paro et al. (2005) ao apontarem que o câncer, apesar dos avanços no diagnóstico 

e tratamento, permanece como uma doença caracterizada pela dor, desesperança, 

medo e morte. A enfermagem, diante desta doença e por se tratar de crianças, 
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carrega consigo sentimentos como vínculo e apego devido ao longo período de 

convivência com a criança e sua família, além de angústia, fracasso e impotência 

diante da perda. Os autores afirmam, ainda, que o vínculo com uma criança, muitas 

vezes em fase terminal, aumenta o desgaste emocional do profissional, devido ao 

envolvimento e ao sofrimento por ele vivenciado, que muitas vezes é comparado à 

perda de um ente da sua família. Além disso, a falta de recursos para o profissional 

trabalhar o seu estado psicológico resulta em traumas e barreiras, que por vezes se 

tornam intransponíveis. 

Assim, o ambiente hospitalar, independente do setor de atuação e da 

instituição, possui cargas de trabalho, sejam elas físicas, biológicas, mecânicas ou 

psíquicas, que podem causar no profissional de enfermagem danos irreversíveis, 

desde dor até mesmo doenças, invalidez e morte prematura, repercutindo no seu 

cotidiano de trabalho e de vida (TALHAFERRO et al., 2006; Zavala; Klijn, 2014). 

Apesar do trabalho oferecer benefícios ao ser humano, a falta de condições e 

estrutura adequadas impacta negativamente na sua qualidade de vida. Versa et al. 

(2012), em uma pesquisa relacionada ao estresse do enfermeiro, destacaram que a 

estrutura precária dos hospitais públicos favorecem más condições de trabalho e 

exposição a vários fatores estressores, gerando mais sofrimento que prazer no 

trabalho, refletindo na vida social e familiar do profissional que, consequentemente 

realiza uma pior avaliação da sua condição de vida. 

Além do perfil assistencial, a instituição C foi a única que apresentou 

recentemente mudanças na gestão hospitalar e na gestão de pessoas, a qual 

passou a ser exercida por uma empresa vinculada ao Ministério da Educação, 

responsável por efetuar e gerir toda a contratação de pessoal. Tal fato também pode 

refletir diretamente na percepção de qualidade de vida dos profissionais que ali 

atuam considerando a instabilidade política do momento, a ausência de plano de 

carreira pactuado e as incertezas referentes à manutenção da empresa enquanto 

gestora e contratante. Carvalho (2014) corrobora tal apontamento ao descrever que 

são vários os indicadores institucionais que influenciam na QV do profissional, e 

dentre estes destacam-se a remuneração adequada e equiparada ao mercado de 

trabalho, as adequadas condições de trabalho, a oportunidade de crescimento e 

segurança/ estabilidade. Indicadores estes que estão ausentes na instituição C 

comparada às demais, no momento do estudo. 
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Santos e Beresin (2009) evidenciaram que a atividade profissional, o setor e o 

perfil da instituição de trabalho influenciam na qualidade de vida, principalmente nos 

aspectos físicos, emocionais e sociais, associados ao estresse da unidade de 

trabalho e desgastes profissional e emocional. Isso pode ocorrer devido a 

responsabilidades, situações de risco, insatisfação com as condições de trabalho, 

insegurança, pressão no exercício das atividades e ao relacionamento com equipe 

multiprofissional e paciente. 

No domínio das relações sociais, além da instituição de trabalho, o estado 

civil (p=<0,001) e o turno de trabalho (p=0,031) também apresentaram impacto 

significativo na QV. Em geral, os profissionais casados ou em união estável 

possuem maior chance de uma melhor qualidade de vida neste domínio quando 

comparados com solteiros, divorciados ou viúvos (OR: 2,04; IC95% 1,39;2,99; 

p=<0,001). Já, os que trabalham no período noturno possuem 34% de chance de 

uma pior qualidade de vida em relação àqueles profissionais que trabalham no 

período diurno (OR: 0,66; IC95% 0,46;0,96; p=0,031). Dados similares foram 

encontrados por Barrientos e Suazo (2007) em relação a QV de enfermeiras 

chilenas casadas e justificam que o fato de terem um companheiro permitem-nas 

gerar sentimentos e pensamentos positivos associados ao afeto e à segurança, viver 

e desfrutar da sexualidade, compartilhar fracassos e conquistas do dia-a-dia, 

possibilitar melhor suporte social e favorecer o amadurecimento das relações 

interpessoais.  

Com relação à associação do turno de trabalho e o domínio das relações 

sociais, Barrientos e Suazo (2007) afirmam que os profissionais de enfermagem que 

atuam no noturno possuem impacto negativo na sua QV devido, principalmente, a 

alteração nos hábitos de vida, como alimentação e repouso; perturbação do sono e 

descanso escasso pela necessidade de continuar a exercer diversos papéis sociais 

após o trabalho, além de restrição do convívio social e familiar. Palhares et al. (2014) 

e Versa et al. (2012) corroboram que o trabalho em turnos, principalmente o noturno, 

estabelece uma complexa e difícil relação com a qualidade de vida dos profissionais 

de enfermagem devido aos maiores níveis de  estresse vivenciados e a repercussão 

negativa na saúde. 

No domínio meio ambiente, observa-se que além do sexo, a renda mensal 

familiar (p=<0,001) e a escolaridade (p=0,011) também apresentaram impacto 

significativo na qualidade de vida. Os profissionais de enfermagem que possuem o 
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ensino médio tem menor chance de uma melhor QV do que os profissionais 

mestres, residentes ou especialistas (OR: 0,53; IC95% 0,33;0,86; p=0,011). Da 

mesma forma, aqueles que possuem renda mensal familiar superior a R$5001,00 

tem uma maior chance de uma melhor QV do que os que recebem valores inferiores 

a este (OR: 2,45; IC95% 1,60;3,76; p=<0,001). Rios et al. (2010), em estudo de 

avaliação de QV de técnicos e auxiliares de enfermagem observou que quanto maior 

a renda familiar melhor a QV dos profissionais, pois estes tem acesso à segurança, 

saúde privada, transporte próprio e principalmente um melhor ambiente no lar e mais 

opções de lazer, o que é coerente com os resultados do estudo. Palhares et al. 

(2014) e Moradi et al. (2014)  também encontraram tal associação e afirmam que 

quanto menor a escolaridade, pior os escores no domínio meio ambiente, 

ressaltando que diversas vezes os profissionais de baixa escolaridade são 

responsáveis pelo cuidado a pacientes complexos, expondo-os a situações de risco 

e maior desgaste emocional e físico.  

Os resultados alcançados neste estudo foram importantes para mostrar que 

os profissionais de enfermagem que atuam em unidades pediátricas de hospitais 

escolas apresentam impactos negativos em todos os domínios da qualidade de vida, 

principalmente no domínio das relações sociais. O estresse, a alta demanda 

psicológica e física, a sobrecarga e os processos inadequados de trabalho, além da 

baixa remuneração foram apontados ao longo do estudo como os principais fatores 

vivenciados no cotidiano de trabalho da equipe de enfermagem que interferem na 

sua vida. Somado a estes, muitos trabalhadores também são privados do convívio 

social e familiar devido ao trabalho noturno, o cansaço físico e mental, além dos 

diversos papéis sociais que exercem em comunidade.  

 Estes dados permitem inferir que a avaliação da QV por meio de domínios 

possibilita conhecer os aspectos da vida que possam estar sendo afetados e como é 

percebido pela pessoa; bem como nortear intervenções para modificar os atuais 

mecanismos de enfretamento e adaptação à realidade assistencial e pessoal que a 

enfermagem está inserida, bem como atuar no ambiente de trabalho com impactos 

na vida social e familiar do profissional. 
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A qualidade de vida permeia uma complexa discussão acerca da 

subjetividade do ser humano, uma vez que seu conceito se apresenta abrangente e 

influenciado por diversos fatores como, a percepção quanto ao ambiente familiar, ao 

trabalho, ao lazer, a forma como se vê e se insere no mundo. Fatores estes que 

impactam no equilíbrio pela busca do bem estar e de uma melhor QV. 

Conforme os objetivos propostos e os resultados alcançados no estudo, é 

possível concluir que não houve diferença na qualidade de vida dos profissionais de 

enfermagem que atuam nas diferentes unidades pediátricas dos hospitais escola. 

Mas, pode-se afirmar que entre os domínios da QV avaliados, o meio ambiente foi a 

dimensão que apresentou maior impacto negativo e o psicológico o melhor. 

Em relação aos domínios, destaca-se ainda que, a instituição de trabalho foi a 

variável que impactou significativamente o maior número de domínios da qualidade 

de vida: o físico, o psicológico e o das relações sociais.  

Diante destas considerações, o estudo permite reafirmar o trabalho como 

determinante de saúde e de vida das pessoas, e o quanto a instituição e o ambiente 

laboral influenciam na qualidade de vida destas, por isso a necessidade de se 

investir no ambiente organizacional e nas condições de trabalho. 

E, ao considerar que as pessoas passam maior parte da vida no ambiente 

institucional, faz-se necessárias intervenções e implementações tanto material 

quanto intelectual neste, com intuito de melhorar as condições e processos de 

trabalho. Tais investimentos permitirão uma assistência segura e de qualidade 

através do trabalho em equipe, com alto grau de satisfação para o profissional, com 

consequente melhora na QV e principalmente na assistência prestada à criança. 

Vale ressaltar que, a enfermagem é definida como a arte do cuidar, cuidado este 

que reflete em todos os aspectos de vida do profissional. Portanto, faz-se necessário 

que este seja valorizado e motivado, a fim de prestar um cuidado seguro e de 

qualidade, com consequente alcance da satisfação e gratificação pessoal e 

profissional, podendo melhorar a sua percepção da qualidade de vida. 
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APÊNDICES E ANEXOS 
 
APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

   

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

  
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “QUALIDADE DE VIDA 
DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM EM UNIDADES PEDIÁTRICAS DE 
HOSPITAIS ESCOLA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE”, da Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal de Minas Gerais.  
O estudo pretende avaliar a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que atuam na linha 
pediátrica em diferentes níveis de complexidade assistencial – Emergência, Terapia Intensiva e 
Unidade de internação.  
O benefício direto desta pesquisa é a sistematização e disponibilização de informações para melhoria 
do processo de trabalho em saúde, da prática clínica, da relação profissional-usuário além de orientar 
a definição de políticas públicas específicas para esses profissionais, no desempenho de suas 
funções.  
Os riscos em relação à sua participação nesta pesquisa são mínimos. Pode haver desconforto pelo 
tempo dispensado, receio e constrangimento de se expor ou de ser avaliado. Mas, informo que diante 
das características impessoais do questionário a ser aplicado, dos objetivos deste trabalho e a 
garantia de confidencialidade e anonimato das informações coletadas, estes riscos serão 
minimizados neste estudo.  
A sua participação é voluntária, e você poderá desistir de participar em qualquer momento, sem 
nenhum prejuízo ou penalização a você ou à instituição. Não haverá qualquer tipo de despesa e você 
também não receberá nenhuma remuneração pela participação. 
Se concordar em participar deste estudo, será entregue um questionário, no seu local de trabalho, 
que envolve perguntas sobre o seu dia-a-dia de trabalho e a sua percepção sobre a sua qualidade de 
vida. Você gastará em média, de 10 a 15 minutos para o preenchimento, e o mesmo será recolhido 
na mesma data.   
As respostas serão anotadas por você no formulário entregue e estas ficarão em segredo e o seu 
nome não será divulgado. Assim, os dados coletados na pesquisa são confidenciais e não serão 
utilizados para outros fins.  
Se surgirem dúvidas sobre este estudo, você pode esclarecê-las comigo e, pode se recusar a 
participar a qualquer momento. 
Se concordar em participar, pediremos que assine este documento em duas vias sendo que uma 
ficará com você.  
   
Eu declaro ter sido informado (a) e concordo em participar, como voluntário (a), desta pesquisa.  
  
 Local:___________________________________________________          Data: ____/____/______  
  
Assinatura do (a) entrevistado (a): ______________________________________________  
  
 Assinatura do entrevistador: ___________________________________________________  
  
Pesquisadora responsável: Profa. Dra. Andréa Gazzinelli  
 
Endereço de contato da pesquisadora: Av. Alfredo Balena, 190, Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde 

Pública, Escola de Enfermagem/UFMG, Santa Efigênia, CEP: 30130-100, Belo Horizonte, MG. Telefone: (31) 3409 9860. 
E-mail: andreag@ufmg.br 
 

Endereço de contato do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (COEP): Av. Antônio Carlos, 
6627, Unidade Administrativa II, 2º andar, sala 2005, Campus Pampulha, CEP: 31.270-901, Belo Horizonte, MG.  
E, em caso de dúvidas você poderá entrar em contato com, o COEP através do telefone ou e-mail.  

Telefone: 31 3409-4592 -  Endereço eletrônico: coep@prpq.ufmg.br 

 
Endereço de contato do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Municipal Odilon Behrens: Rua Formiga, 50, Bairro São 
Cristóvão. CEP: 31.210-780, Belo Horizonte, MG.  

 
Endereço de contato do Comitê de Ética e Pesquisa do CEP-FHEMIG: Alameda Álvaro Celso, 100, Santa Efigênia, BH-MG. 
Telefone: (31)3239-9552. E-mail: cep@fhemig.mg.gov.br 

mailto:coep@prpq.ufmg.br
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APÊNDICE B – Questionário demográfico, socioeconômico e relacionado ao 
trabalho 
 

ID____________ Data: ______/ ______ / ________Hora: ______h _______min 

  

INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E RELACIONADAS AO TRABALHO 

 

V1. INSTITUIÇÃO  

1 HOSPITAL ODILON BEHRENS 2 HOSPITAL JOÃO PAULO II 3 HOSPITAL DAS CLINICAS - UFMG 

 

V2.SEXO 1 Feminino  2 Masculino 

 

V3. DATA DE NASCIMENTO                /              / 

 

V4. ESTADO CIVIL 

1 Solteiro 2 Casado 3 União Estável 4 Divorciado / Separado 5 Viúvo 

 

V5. VOCE POSSUI FILHOS? 1 Sim 2 Não 

 

V6. INCLUINDO VOCÊ, QUAL O NÚMERO DE MORADORES NA SUA RESIDÊNCIA? ___________pessoas 

 

V7. RENDA MENSAL FAMILIAR R$ 

 

V8. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1 Auxiliar de enfermagem 2 Técnico(a) de enfermagem 3 Enfermeiro(a) 

 

V9. ESCOLARIDADE 

1 Ensino médio completo 4 Residência 

2 Ensino superior completo 5 Mestrado 

3 Especialização 6 Doutorado 

 

V10. TEMPO DE ATUAÇÃO NA ENFERMAGEM ___________ anos completos 

 

V11. TEMPO DE ATUAÇÃO NA INSTITUIÇÃO ___________ anos completos 

 

V12. TIPO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A INSTITUIÇÃO 

1 Estatutário 2 Celetista 3 Contrato administrativo 

 

V13. SETOR DE TRABALHO  

1 Pronto Atendimento 
Pediátrico 

2 Urgência Pediátrica 3 CTI Pediátrico 4 Enfermaria de Pediatria 

 

V14. TEMPO DE ATUAÇÃO NA UNIDADE ___________ anos completos 

 

V15. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL: 

1 24horas 2 30horas 3 36horas 4 40horas 5 Outros:  
 

V16. TURNO DE TRABALHO 

1 Manhã (6horas) 2 Tarde (6horas) 3 Diurno (12horas) 4 Noturno (12horas) 
 

V17. ESCALA / JORNADA DE TRABALHO  

1 Diária  
(segunda a sexta) 

2 12 x 36 horas  
(trabalha 1 e folga 1) 

3 12 x 60 horas 
 (trabalha 1 e folga 2) 

4 Outros: 

 

V18.  VOCÊ POSSUI OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA?  

1 Sim 2 Não 
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ANEXO A – Questionário de avaliação de qualidade de vida – WHOQOL-BREF 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA – WHOQOL-BREF 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras 
áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que 
resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais 
apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente seus 
valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua 
vida, tomando como referência as duas últimas semanas. 

 
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 
resposta. 

 

  
Muito ruim Ruim 

Nem ruim, 

nem boa 
Boa Muito boa 

QV1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 1 2 3 4 5 

 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 
Nem satisfeito, 
nem insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

QV2 Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 
 

 
 

 
 

Nada 
Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

Bastante Extremamente 

QV3 
Em que medida você acha que sua dor (física) 
impede você de fazer o que você precisa? 

1 2 3 4 5 

QV4 
O quanto você precisa de algum tratamento 
médico para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

QV5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

QV6 
Em que medida você acha que sua vida tem 
sentido? 

1 2 3 4 5 

QV7 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 

QV8 
Quão seguro (a) você se sente em sua vida 
diária? 

1 2 3 4 5 

QV9 
Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, 
barulho, poluição e atrativos)? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer 

certas coisas nestas últimas duas semanas. 

 
 

 
 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

QV10 
Você tem energia suficiente para seu dia-a-
dia? 

1 2 3 4 5 

QV11 Você é capaz de aceitar sua aparência física? 1 2 3 4 5 

QV12 
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer 
suas necessidades? 

1 2 3 4 5 
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QV13 
Quão disponíveis para você estão as 
informações que precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

QV14 
Em que medida você tem oportunidade de 
atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários 

aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

 
QV15 

 
Quão bem você é capaz de se locomover? 

Muito ruim Ruim 
Nem ruim, 
nem bom 

Bom Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

  
 

Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 
Nem satisfeito, 
nem insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

 

QV16 

Quão satisfeito (a) você esta com o seu 
sono? 

1 2 3 4 5 

 
QV17 

Quão satisfeito (a) você está com sua 
capacidade de desempenhar as atividades 
do seu dia a dia? 

1 2 3 4 5 

QV18 
Quão satisfeito(a) você está com sua 
capacidade de trabalho? 

1 2 3 4 5 

QV19 
Quão satisfeito(a) você está consigo 
mesmo? 

1 2 3 4 5 

QV20 

Quão satisfeito(a) você está com suas 
relações pessoais (amigos, parentes, 
conhecidos, colegas) 

1 2 3 4 5 

QV21 
Quão satisfeito(a) você está com sua vida 
sexual? 

1 2 3 4 5 

QV22 
Quão satisfeito(a) você está com o apoio que 
recebe de seus amigos? 

1 2 3 4 5 

QV23 
Quão satisfeito(a) você está com as 
condições do local onde mora? 

1 2 3 4 5 

QV24 
Quão satisfeito(a) você está com o seu 
acesso aos serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

QV25 
Quão satisfeito(a) você está com o seu meio 
de transporte? 

4 5 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas 

nas últimas duas semanas. 

  
 

Nunca 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

Muito 
frequentemente 

Sempre 

 
QV26 

Com que frequência você tem sentimentos 
negativos, tais como mau humor, desespero, 
ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?.................................................................. 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?.................................................. 

Você tem algum comentário sobre o questionário?................................................................... 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXO B – Aprovação do comitê de ética em pesquisa da UFMG- Plataforma Brasil 
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ANEXO C – Aprovação do comitê de ética em pesquisa da FHEMIG- Plataforma 
Brasil 
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ANEXO D – Aprovação do comitê de ética em pesquisa do HOB - Plataforma Brasil 
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