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RESUMO 

 

SIMÕES, R.C.M. Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem do período 
noturno: uma revisão integrativa [dissertação]. Goiânia. MCAS/PUC; 2013. 

 
O trabalho noturno e a qualidade de vida são temas atuais. Que vem sendo 
estudados por profissionais de várias áreas, por serem temas discutidos 
mundialmente. Visto como tendência ao atendimento às precisões populacional e 
de ocupações. O objetivo desta revisão integrativa analisar a produção científica 
sobre o impacto do trabalho noturno na qualidade de vida dos profissionais de 
enfermagem. O presente estudo utilizou a metodologia de pesquisa integrativa 
com o método de reunir a avaliação crítica e a sinopse das evidências do tema 
investigado. Os resultados encontrados indicaram uma relação do trabalho 
noturno com a qualidade de vida, sendo está relacionada à observação das 
necessidades básicas como moradia, lazer, remuneração adequada, qualidade do 
sono. Pelo fato do profissional trabalhar no noturno e não ter condições adequada 
de descanso, o sono fica prejudicado. Ficando exposto à alteração biopsicologica, 
vulnerável a mudança de humor, físicas, mentais e morbidades acometidas pelo 
trabalho noturno. Concluir-se que o presente estudo vem para contribuir com os 
estudos no Brasil, onde foi percebida uma carência de estudos publicados. O 
conhecimento adquirido tem grande importância para dar continuidade à pesquisa 
da qualidade de vida dos profissionais de enfermagem do noturno. 
 
Palavras-chave: qualidade de vida, enfermagem, noturno. 
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ABSTRACT 

 

SIMÕES, R.C.M. Quality of life of nursing professionals in the evening: an 
integrative review [dissertation]. Goiânia. MCAS / PUC; 2013. 
 
Night work and quality of life are current issues that has been studied by 
professionals from various fields, because they are topics discussed globally seen 
as a trend towards meeting the accuracies of population and occupations. The 
objective of analyzing the scientific literature on the impact of night work on the 
quality of life of nursing professionals. Used the research methodology with 
integrative method of gathering, critical assessment and synopsis of the evidence 
of the subject investigated. The results indicated a relationship of night work with 
the quality of life, which is related to the observation of basic needs such as 
housing, leisure, adequate remuneration, better sleep quality, the fact of the 
professional work in the evening and do not have adequate conditions of rest 
sleep is impaired. Getting exposed to this change psychobiological vulnerable to 
mood swings, physical, mental and morbidities affected by night work. Concluded 
that the present study is to contribute to studies in Brazil, where it was perceived a 
lack of published studies. The acquired knowledge is very important to continue 
the research of quality of life of nursing the night. 
 
Keyword: quality of life; nursing; night. 
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1. INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida (QV) é um tema utilizado em várias interfaces do meio 

científico, com a produção de trabalhos em várias áreas da saúde como medicina, 

enfermagem, psicologia, dentre outras. A expressão “qualidade de vida” tem 

como dimensão aspectos psicológicos, econômicos, espirituais, culturais e 

biológicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), qualidade de vida é 

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

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

expectativas, padrões e preocupações” (FLECK et al. 1999). 

A expressão qualidade de vida foi empregada pela primeira vez pelo 
presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 1964, ao declarar 
que “os objetivos não podem ser medidos através do balanço dos 
bancos. Eles só podem ser medidos através da qualidade de vida que 
proporcionam às pessoas”. O interesse em conceitos como “padrão de 
vida” e “qualidade de vida” foi inicialmente partilhado por cientistas 
sociais, filósofos e políticos. O crescente desenvolvimento tecnológico da 
Medicina e ciências afins trouxe como uma consequência negativa a sua 
progressiva desumanização. Assim, a preocupação com o conceito de 
“qualidade de vida” refere-se a um movimento dentro das ciências 
humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais amplos 
que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento 
da expectativa de vida (FLECK et al. 1999). 
 

No contexto da enfermagem, os profissionais trazem consigo uma história 

de vida, com características e vivências individualizadas, que podem influenciar 

no cuidado prestado aos seus clientes gerando ações diversas. O fato é que para 

realizar o cuidado individualizado e holístico, os profissionais de enfermagem 

relacionam, interagem, influenciam e são influenciados pelos clientes e pelo 

ambiente. Assim, o enfermeiro necessita de uma boa qualidade de vida para 

conseguir, de maneira competente, manter ou melhorar a qualidade de suas 

ações. Pode-se dizer que a qualidade de vida do profissional de enfermagem 

influencia diretamente no cuidado prestado (SEVERO, 2012). 
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A enfermagem é uma profissão que tem o objetivo de prestar assistência 

integral e individualizada, seja essa sistematizada ou não, em 24 horas, ou seja, 

nos três turnos: matutino, vespertino e noturno. A equipe de enfermagem é 

composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. As atividades 

são desenvolvidas em setores caracterizados por particularidade da assistência 

como a unidade de terapia intensiva, bloco cirúrgico, pronto socorro, entre outros. 

A QV não pode definir como apenas a ausência ou presença de saúde, 

mas sim educação, saneamento básico, acesso à saúde, condição e satisfação 

do trabalho. (TALHAFERRO; BARBOZA; DOMINGOS, 2006); (Lentz et al. 2000), 

A QV e saúde têm a tradição do debate no Brasil e América Latina. O Brasil 

e outros países da América Latina têm péssima distribuição de renda. O 

analfabetismo e o grau de escolaridade baixo, condições precárias de habitação e 

ambiente têm um papel importante nas condições de vida e saúde (BUSS, 2000). 

A qualidade de vida é um termo que vem sendo a cada dia mais discutido 

pela sociedade e pelo meio científico e o avanço tecnológico também influencia 

na qualidade fazendo com que esse termo tenha uma grande importância para a 

pesquisa. Termos são usados para definir a qualidade de vida como, bem-estar, 

felicidade, condições de vida satisfatória e satisfação na vida. Outros pontos 

estudados discutidos em relação à qualidade de vida são: satisfação com a vida 

de um modo geral; ter capacidade mental para avaliar sua vida como satisfatória, 

saúde física, mental e social (LENTZ et al., 2000). 

Esse conceito abrange e relaciona o meio ambiente com alguns aspectos 

físicos, psicológicos, independência, relações e crenças pessoais. O Grupo World 

Health Organizacion Quality of Life (WHOQOL) com sua definição irá refletir na 
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natureza individual que imerge em um contexto cultural, social e de meio 

ambiente. No que tange a questão não é avaliar a natureza do meio ambiente, do 

estado psicológico e sim a percepção do indivíduo/paciente avaliado (FLECK, 

2000). 

 
No World Health Organizacion Quality of Life (WHOQOL), grupo 
específico de QV da OMS, havia a preocupação em desenvolver um 
instrumento transcultural para uso internacional, então, inicialmente, foi 
criado um instrumento de QV composto por 100 questões (WHOQOL – 
100). Entretanto, mediante a necessidade de instrumento curto que 
demandasse pouco tempo para preenchimento, o grupo desenvolveu 
versão abreviada, denominada WHOQOL-bref, que contém 26 questões, 
com escores que variam entre 0 (pior estado) a 100 (melhor estado) 
(RIOS; BARBOZA; BELASCO. 2010, p18(3)). 
 
 

A qualidade de vida está em crescimento e estudos mostram assim os 

valores do ambiente humano que as empresas vêm deixando de lado em favor do 

crescimento tecnológico, produtividade e crescimento econômico. 

A qualidade de vida não é apenas uma expressão passageira, mas vem 

para ser o desenvolvimento da humanidade. A qualidade de vida vem se 

valorizando, em contrapartida do aumento do tempo de vida, sendo esta em 

condição limitada ou incapacitada (NOBRE,1995). 

A QV tem como objetivo agilizar e facilitar a vida do trabalhador. O trabalho 

do homem deve-se ter um prazer, trazer bem estar e tornar ameno o sofrimento 

no trabalho. O trabalhador satisfeito apresenta um melhor produto final e uma 

maior qualidade nos serviços. (SCORSIN, SANTOS E NAKAMURA, 2013) 

A qualidade de vida pode ser definida como sensação íntima de conforto, 

bem-estar no seu desempenho físico, intelectual e psíquica relacionado à família 

e trabalho dentro da comunidade a que pertence.  [U1] Comentário:  Rever referencia  
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A medicina vê a necessidade de conceituar a qualidade de vida, aplicando 

a qualquer pessoa, incapacitada, idoso, atleta entre outros. A qualidade de vida 

não deveria ser determinada pelo ambiente ou meio social em que o indivíduo 

vive. Deveria ser definida como algo inerente ao indivíduo, característica pessoal, 

hereditariedade e os conhecimentos adquiridos durante a vida (NOBRE,1995). 

A qualidade de vida fica definida como conforto, bem-estar para 

desempenhar as funções físicas, intelectuais e psíquicas no contexto familiar, 

incluindo o trabalho e os valores da comunidade à qual pertence (NOBRE,1995). 

Martins (2002) relata que a satisfação no trabalho é fundamental na 

construção do conceito de qualidade de vida, pois o trabalho ocupa boa parte da 

vida, estabelecendo uma maior ou menor relação social. Quando pensamos em 

qualidade de vida podemos relacionar com a satisfação encontrada na vida 

familiar, amorosa, social e ambiental. 

Com melhoras na qualidade de vida do trabalhador, os serviços tendem-se 

a modernizar-se, reestruturando o seu processo de trabalho e investindo no seu 

trabalhador que é o primordial em uma empresa. Assim, podemos relacionar a 

satisfação do trabalhador com a qualidade de vida. 

Franco, Barros e Nogueira (2005) realizaram um estudo com residentes de 

enfermagem demonstrando no dia-a-dia do enfermeiro sentimentos de desilusão, 

ansiedade, depressão, medo e sentimentos de incertezas dificultando a atuação 

do profissional de saúde. A sobrecarga de trabalho associada aos problemas 

interpessoais aliados à morte, sofrimento e dor, gerando estresse nos 

profissionais que prestam o cuidado diretamente ao paciente. Descreve em seu 
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estudo que demonstra que o residente de enfermagem também fica vulnerável a 

esses fatores relacionado ao estresse. 

Profissionais de enfermagem apresentam desgaste físico e emocional 

relacionado ao ambiente de trabalho ficando em evidencia que o desgaste maior 

vem em decorrência do excesso em carga horária e problemas interpessoais 

(FRANCO; BARROS; NOGUEIRA, 2005). 

 
A vida sem trabalho não tem significado, mas ele não pode se tornar um 
fator negativo, funcionando como o mediador entre o processo saúde-
doença e sofrimento. Nessa trama cada vez mais evidente na luta pela 
sobrevivência, o trabalhador se submete a uma jornada excessiva de 
trabalho que, aliada às condições em que o trabalho se realiza, repercute 
diretamente na fisiologia do corpo (TALHAFERRO; BARBOZA; 
DOMINGOS, 2006, 15(6):495-506). 
 
 

Franco, Barros e Nogueira (2005) descrevem que há um grande desgaste 

para o profissional de enfermagem no período de treinamento profissional, 

referente à insatisfação do desvio de função, esgotamento físico e mental, falta de 

lazer. Já os trabalhos de enfermagem descrevem pouco sobre a depressão na 

enfermagem, dando enfoque na ansiedade, estresse e Síndrome de Burnout no 

enfermeiro. 

A condição de vida afeta a saúde influenciando diretamente na qualidade 

de vida. Não é o único desafio, porém pensamos em outras questões a serem 

resolvidas que possam melhorar a QV. A articulação de saúde e qualidade de 

vida visam instigar os pensadores e movimentos da saúde pública e da medicina 

social (BUSS, 2000). 

Para Neves et al. (2009), a qualidade de vida influencia diretamente na vida 

pessoal e profissional dos enfermeiros. Aponta como qualidade de vida várias 

características como grau de satisfação na vida familiar, amorosa, social e na sua 

[U2] Comentário: Ver se é 2009 ou 
2010 
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própria imagem. Podemos ligar a qualidade de vida à autoestima e bem estar, 

influenciado pelo nível socioeconômico, interação social, autocuidado, saúde, 

valores culturais, éticos e religiosos. 

A sociedade de hoje está cada vez mais consumista. Isso leva a uma 

busca de dinheiro, bens e não dando importância a uma profissão que vem trazer 

uma satisfação, optando por uma jornada dupla, não tendo em sua vida o prazer 

da qualidade de vida no seu trabalho e em sua vida pessoal (SCORSIN; 

SANTOS; NAKAMURA, 2013). 

Para o profissional ter uma Qualidade de vida no trabalho (QVT) alguns 

fatores, deve ser levado em consideração: ambiente de trabalho, 

preferencialmente harmonioso, ambiente digno para realizar suas atividades, 

salário compatível com a sua função, relacionamento interpessoal. O enfermeiro 

deve ser líder com o intuito de manter o equilíbrio dos estressores proporcionados 

pelo seu ambiente de trabalho. Todos esses fatores refletem em uma boa 

qualidade de vida e atendimento do profissional (SCORSIN; SANTOS; 

NAKAMURA, 2013). 

A enfermagem tem a relação desde o passado a ideia de doação ao 

próximo, e o profissional deixa de lado a sua própria saúde em função do 

trabalho, uma profissão que exige dedicação, doação, carisma, para trabalha com 

a vida humana.  

O ambiente de atuação profissional é composto por pessoas doentes, 

debilitadas contribuindo para um ambiente com alto índice de estresse..  

A enfermagem é uma atividade que envolve o profissional em uma 

atividade estressante, por conviver diariamente com o sofrimento do paciente. O 

[U3] Comentário:  Reirar paragrafo 
pois não e literatura publicada 
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mercado de trabalho, evoluindo a cada dia, exige automaticamente do profissional 

de enfermagem atualização, habilidade manual, responsabilidade em todos os 

procedimentos, interação com a equipe multiprofissional, sofrendo 

automaticamente com a política envolvida no sistema de saúde, restringindo 

recursos humanos e materiais. Isso tudo retrata no dia-dia do profissional 

insatisfação e logo alteração na qualidade de vida profissional (MARTINS, 2002). 

A formação em enfermagem atualmente prepara o profissional valorizando 

a prática e quando entra no mercado de trabalho é absorvido por uma rotina 

estressante, exigente tendo que cumprir os cuidados ao paciente integralmente 

desempenhando à risca a filosofia da instituição (MARTINS, 2002). 

Martins (2002) relata que o trabalho realizado em posturas inadequadas 

potencializa o aparecimento de alterações musculoarticular, produzindo vários 

sintomas de estresse psicológico e físico e associa o preparo técnico e intelectual 

profissional envolvendo a disposição de recursos materiais e saúde física e 

mental para cumprir com as atividades. 

A enfermagem é uma profissão que pede que o profissional esteja em 

constante estado de alerta o que é um grande consumo físico, mental e 

emocional do enfermeiro. Seria ideal que o enfermeiro, sabendo dessas 

condições de trabalho, procurasse locais que valorizassem seu trabalho, 

adaptando suas características físicas e psicológicas, garantindo, assim, saúde e 

qualidade de vida. 

Para Martins (2002), a enfermagem enfrenta insatisfação concreta no 

trabalho. Podemos caracterizar que a visão holística do enfermeiro juntamente 

[U4] Comentário: Eu que elaborei 
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com a democratização do trabalho caminham para a conquista de uma melhor 

qualidade do ambiente de trabalho e cidadania. 

O serviço de saúde presta assistência 24 horas sendo a assistência de 

enfermagem continua. A categoria de enfermagem que é composta por 

enfermeiros e técnicos de enfermagem é uma categoria que trabalha em sistema 

de turnos, com o funcionamento do hospital 24 horas por dia e sete dias por 

semana. A com escala em turnos é de 12 horas de trabalho e 36 horas de 

descanso (FERREIRA; ROSA, 2004). 

 Com isso, o profissional tem algumas alterações como do equilíbrio 

biológico, hábitos alimentares, sono, perda da atenção, acúmulo de erros, vida 

social e familiar comprometida (SILVA et al., 2011).  

O fato de a assistência ser integral e realizada em turnos, pode ser visto 

como um fator relevante na escolha profissional, levando em consideração que a 

enfermagem é predominante de profissionais do sexo feminino podendo levar o 

profissional a conciliar a profissão com a vida pessoal e profissional 

(MAGALHÃES et al., 2007). 

Segundo Fell (2012), a Organização Mundial de Saúde (OMS) relata a 

quantidade de enfermeiros por habitante tendo uma relação de dois 

enfermeiros/1.000 habitantes. No país, hoje, temos em torno de 1.500 milhão de 

trabalhadores de enfermagem. Com esse número, temos a relação de 1,42 

enfermeiros/1.000 habitantes longe da recomendação da OMS. Essa falta de 

profissionais nacionais pode ser visualizada por outro ângulo: sendo 7 

enfermeiros/100 leitos não sendo suficiente para os três turnos de trabalho, folgas 
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dadas durante o mês para equipe, licenças de maternidade, paternidade e 

afastamentos. 

Isso tudo leva a um ritmo de trabalho intenso sofrendo um desgaste 

profissional implicando diretamente na qualidade de assistência de enfermagem. 

Ao analisar o salário e a jornada de trabalho sendo o salário uma média entre R$ 

1.001,00 a R$ 2.000,00 sendo uma remuneração que o profissional necessita de 

vários empregos para suprir a renda mensal, a média da hora trabalhada do 

médico é de R$ 23,05; para enfermeiros R$ 11,07 e técnicos de enfermagem R$ 

4,15 com uma representação de 48% e 18% do salário do médico (FELL, 2012). 

Isso implica que o enfermeiro tem uma jornada de carga horária de 44 

horas semanais semelhante a do médico, e uma média salarial abaixo do médico 

e do dentista; já as horas extras ficam no banco de horas sendo retiradas em 

folgas não sendo pagas (FELL, 2012). 

O presente estudo objetivou avaliar, por meio de uma revisão integrativa, a 

qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que desenvolvem suas 

atividades no período noturno, utilizando a seguinte pergunta norteadora: “Quais 

as consequências do trabalho noturno na qualidade de vida do profissional de 

enfermagem?”. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Histórico 

Segundo Vasconcelos (2001), a qualidade de vida sempre foi objeto de 

preocupação da humanidade, principalmente relacionada ao bem-estar do 

trabalhador na execução de suas tarefas. Na história do trabalho, na era de 
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Euclides de Alexandria 300 a.C. os agricultores utilizavam o princípio da 

geometria para melhorar o método de trabalho as margens do Nilo. Arquimedes, 

em 287 a.C. desenvolveu a Lei das Alavancas, com o intuito de diminuir os 

esforços físico de muitos trabalhadores. 

Com o predomínio da agricultura na época medieval, a sociedade 

caracterizava o tempo cíclico descontínuo, sendo mais qualitativo do que 

quantitativo, com dias e noites, e a noite era para o descanso e as estações do 

ano que conduziam a produção agrícola (MAGALHÃES, 2011). 

A expressão “trabalho por turnos” não é recente, pois relatos bíblicos já 

caracterizavam o  trabalho por turnos. Outros relatos demonstram que em cerca 

700 a.C. já havia vigias noturnos, os pastores que guardavam os seus rebanhos 

durante a noite, foram os primeiros a ter conhecimento do nascimento de Cristo.  

O trabalho noturno se amplia na Idade Média, mas o que realmente permitiu esse 

avanço foi a partir do século XIX, a criação da lâmpada elétrica de Thomas 

Edison (em 1879), tendo um aumento do trabalho juntamente com a presença da 

energia elétrica e, em 1882, a junção da lâmpada elétrica e da energia elétrica 

propicia o desenvolvimento e a utilização de equipamentos em 24 horas sem 

interrupção, com oferta de serviços em todos dos turnos (COSTA, 2009). 

Com a invenção do relógio mecânico no século XIII, começa a relação 

entre o tempo e o trabalho. Assim, o relógio passa a marcar o tempo, 

extremamente importante no contexto da industrialização, em termos econômicos 

e tecnológicos. Com a chegada da Revolução Industrial, o surgimento das 

fábricas de alta produtividade, caracterizada pela utilização de máquinas que 
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exigem rigorosas jornadas de trabalho, que a empresa impõe ao empregado, com 

o surgimento do valor do trabalho associado à produção (MAGALHÃES, 2011). 

Segundo Buss (2000), a qualidade de vida associada à saúde tem sido 

discutida na política e por diversos pensadores há tempos. No século XVIII, 

segundo Johann Peter Frank descreve, a pobreza, as condições de vida e de 

trabalho inadequadas eram as principais causas das doenças, exigindo assim 

reformas sanitárias, sociais e econômicas. 

Segundo Segre e Ferraz (1997), as condições de vida e saúde vêm 

melhorando continuamente e a maioria dos países está sustentando essa 

melhora nesse último século. Isso está diretamente relacionado ao progresso 

político, econômico, social e ambiental, e com a melhora substancial na saúde 

pública e na medicina. Na América Latina, a expectativa de vida era de 50 anos 

após a II Guerra Mundial, subindo para 67 anos, em 1990, e, finalmente, 

alcançando 69 anos, em 1995. 

Buss (2000), em seu livro, afirma que a nutrição, o saneamento e a 

redução de filhos por família foram fatores responsáveis para a redução da 

mortalidade na Inglaterra no século XIX e na primeira metade do século XX. A 

atenção médica como imunização e antibioticoterapia influenciou tardiamente com 

importância relativa.  

Diferenciais econômicos entre países são determinantes para os variantes 

dos indicadores básicos de saúde e desenvolvimento humanos. O aumento do 

Produto Interno Bruto (PIB) geralmente está associado à redução da mortalidade 

infantil, acesso à água e saneamento básico, saúde, fecundidade global, 

incremento na alfabetização de adultos. [U5] Comentário: Falta referencia  
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Estudos sobre o trabalho na área da saúde tiveram início na década de 

1960 a 1970, com interfaces dos conceitos marxistas de trabalho, com o intuído 

de melhorar as extensões e compreensão do trabalho em saúde (TALHAFERRO; 

BARBOZA; DOMINGOS, 2006). 

Houve uma ampla paralisação de trabalhadores, que manifestaram 

preocupação com a qualidade de vida no trabalho (QVT) na década de 1970, isso 

originou, a princípio no Japão, ampliando-se para o ocidente e EUA, a 

preocupação no desenvolvimento do controle dessa qualidade do trabalho e do 

trabalhador. Na década de 1990, houve avanços no conhecimento sobre QVT nos 

seguintes países: França, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Holanda e 

Itália, que adotam modelos de trabalho que mantêm a satisfação dos clientes 

internos e externos. Já na Inglaterra, Canadá, México e Índia o tema QVT tem se 

desenvolvido. No Brasil, há grupos de estudos em diversos estados aumentando 

a disseminação desse tema. Hoje esse tema está bem desenvolvido nos Estados 

Unidos, Canadá e Suécia.  

Apesar da disseminação do tema QVT nos últimos anos, em todo o mundo, 

ainda existe uma imprecisão conceitual e parece que não está sendo sempre 

usada de forma correta. A dificuldade de conceituar o tema esta ligada a sua 

característica abrangente e subjetiva. A QVT passa por motivação, satisfação, 

saúde e segurança no trabalho, hoje discute sobre novas formas de organizar o 

trabalho e novas tecnologias. 

 

 

 

[U6] Comentário: reescrever 
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2.2 Qualidade de Vida no Trabalho  

O termo qualidade de vida no trabalho (QVT) vem sendo discutindo e 

evoluindo ao longo dos anos. Desde 1959 a 1972 com a visão como melhorar a 

qualidade de vida no trabalho de vida para o indivíduo; já nas décadas de 1969 a 

1974 nesse período as pesquisas têm o foco voltado ao trabalhador antes do 

resultado da empresa, buscando melhorias para o empregado e a direção. No 

período de 1972 a 1975, buscava métodos para melhorar o ambiente de trabalho 

tornando mais satisfatório, nesse intervalo de tempo era visto como grupos 

autônomos com o enriquecimento explorando novas plantas mantendo a 

integração social e técnica. De 1975 a 1980 nesse período a ênfase era a 

“administração participativa” e “democracia industrial” tornando ideal para a QVT. 

Entre 1972 a 1982, vivem problemas como baixa taxas de produtividade, 

problemas organizacionais, baixas produtividade e qualidade (VASCONCELOS, 

2001). 

Segundo Schmidt e Dantas (2006), QVT foi um assunto pesquisado por 

Eric Trist, em 1950, em Londres com o objetivo de reestruturação das tarefas para 

tornar as atividades menos difíceis. A qualidade de vida é uma preocupação dos 

estudiosos com o objetivo de trazer bem-estar e satisfação do trabalhador. Os 

estudos sobre a QVT iniciam na década de 60 e estende até 1974. Foi um marco, 

pois cientistas, sindicais, empresários e governantes passaram a considerar a 

influência da qualidade das experiências do trabalhador no seu trabalho. A QVT 

tem uma enfoque sóciotécnica impulsionada pela sociedade que tinha como base 

a saúde, segurança e satisfação, tendo como base a organização e 

reestruturação das atividades. 
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A QVT se dá quando a empresa comtempla o trabalhador juntamente com 

a empresa chamando de enfoque biopsicossocial (VASCONCELOS, 2001). 

Vasconcelos (2001) descreve que a sociedade apresenta novos modelos 

de vida dentro e fora da empresa gerando valores diferentes e demanda da QVT, 

a saúde, ecologia, ergonomia, psicologia, sociologia, economia, administração e 

engenharia são ciências que dão margem a novas discussões sobre a QVT. 

 
Essas definições reforçam a ideia de que a percepção do que é 
qualidade de vida é encarada diferentemente pelos indivíduos. É como 
se cada qual colocasse numa balança, de um lado, seus padrões e 
expectativas e de outro, a realidade em que vive. E isso se aplica, 
inclusive e especialmente, na percepção de qualidade de vida no 
trabalho (SALLES; FEDERIGHI, 2006). 

 

A QVT é o determinante da qualidade de vida da pessoa, pois é necessário 

trabalhar para a vida ter um significado, de grande importância e destaque na vida 

do homem (SCORSIN; SANTOS; NAKAMURA, 2013). 

A QV é vista também como valores ambientais e humanos que as 

empresas deixam de lado em contrapartida do avanço tecnológico, produtividade 

e crescimento econômico. A QV é um fator determinante para o ser humano. O 

estresse, as condições não favoráveis do trabalho geram uma insatisfação 

profissional, perda de interesse, desmotivação. Isso tudo implica diretamente na 

qualidade do serviço prestado pelo trabalhador (SCORSIN; SANTOS; 

NAKAMURA, 2013). 

O ser humano não só busca satisfação financeira no trabalho, mas a 

atividade laboral também está ligada à valorização, status, satisfação pessoal. 

Desta forma, o exercício da atividade profissional implicará em qualidade de 
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trabalho e satisfação pessoal bem desenvolvida (SCORSIN; SANTOS; 

NAKAMURA, 2013). 

Qualidade de vida é definida nos programas de qualidade nas empresas, o 

tempo gasto no trânsito entre a moradia e o trabalho, presença de áreas verdes 

nas cidades, segurança, realização profissional, financeira, conforto, morar bem, 

saúde, amar. Considera-se como importante o que cada um encontra importante 

para viver bem (NOBRE, 1995). 

 
A organização nos locais de trabalho deveria ser elemento norteador das 
relações de trabalho, em vista da introdução de novas tecnologias e da 
automação cada vez mais intensa que se observa nos setores produtivos 
mais modernos. Assim, é inadmissível falar em qualidade do produto 
sem tocar na qualidade dos ambientes e condições de trabalho, o que 
seria sobremaneira auxiliado pela democratização das relações sociais 
nos locais de trabalho (LACAZ, 2000). 

 

 

 

Martins (2002) relata que a implantação de Programas de Qualidade Total 

modifica a relação do trabalho, busca a qualidade do produto final, a qualidade da 

assistência à saúde, atingindo diretamente os trabalhadores que automaticamente 

gera sobrecarga física e mental. 

Podemos refletir em cima desse programa de qualidade que se deve obter 

qualidade de produto e serviços sem ao menos ter qualidade de vida do 

profissional que produz apresentando baixos níveis de satisfação. Observamos 

que no hospital tem-se uma preocupação com a qualidade da assistência ao 

paciente, sem considerar a satisfação e qualidade de vida do trabalhador de 

enfermagem.  

Programas de Qualidade Total tem a finalidade de melhorar as condições 

do trabalho focando a higiene, limpeza e organização dos locais de trabalho. 

Deixa de lado a saúde do trabalhador, que passa por vários turnos. A sobrecarga 

[U7] Comentário: confuso  

[U8] Comentário: refeito 
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física e mental do trabalho hospitalar traz pontos negativos para a qualidade de 

vida desse profissional (MARTINS, 2002). 

O profissional de enfermagem que trabalha à noite tem a qualidade de vida 

alterada, pois apresenta distúrbios de sono, digestivos, fadiga. O nível de alerta 

deste profissional fica prejudicado, colocando em risco os cuidados com o 

paciente (NEVES et al., 2009). 

 

2.3 Trabalho Noturno do Profissional de Enfermagem 

A história de enfermagem relata o cuidado de um modo integral e isso é 

observado desde o início quando mulheres cuidavam de pessoas doentes, 

acidentados e nascidos, em qualquer hora e dia, surgindo daí a necessidade da 

enfermagem como um trabalho continuo, dando entender do trabalho noturno. 

Florence, a percussora da enfermagem, cuidava dos doentes à noite com uma 

candeia, hoje, o símbolo da enfermagem (COSTA, 2009). 

Com o desenvolvimento econômico, o trabalho noturno acaba sendo 

essencial para a evolução organização da sociedade atual. Com esse 

desenvolvimento, o trabalho noturno é cada dia mais comum entre a sociedade 

de grandes cidades. O trabalho noturno é uma opção para a entrada no mercado 

de trabalho e uma opção para o aumento do orçamento. Outra variável 

questionada é como as empresas se organizam e estruturam estes serviços e 

como isso repercute para a saúde do trabalhador (CAIXETA et al., 2012). 

O trabalho noturno, conforme a Legislação Brasileira, ocorre das 22 horas 

até pelo menos 5 horas do dia seguinte, sendo que o Artigo 7, do Inciso IX, da 

Constituição Federal Brasileira, de 1986, diz que a remuneração do trabalho 

[U9] Comentário: rever ano  
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noturno será superior a do diurno. Adicionalmente, o Artigo 73, Parágrafo 1, da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), diz que “a hora noturna tem duração 

de 52 minutos e 30 segundos”, ou seja, o trabalho de sete horas realizado à noite, 

equivale a oito horas de remuneração. Neste contexto, a CLT preconiza um 

acréscimo de pelo menos 20% à hora noturna em relação à diurna (LISBOA, 

2010).  

Com a divisão do trabalho de enfermagem em turnos, especialmente, o 

noturno, por características peculiares ao horário em que as atividades laborais 

são desenvolvidas, afeta significativamente a qualidade de vida dos enfermeiros. 

Isso ocorre porque, ao descansar após uma jornada noturna de trabalho, o 

profissional enfermeiro, comumente, não encontra um ambiente adequado para 

um repouso eficiente, perdendo, cronicamente, o melhor período para o descanso 

e o preparo do corpo para as atividades do dia seguinte (SEVERO, 2012). 

Maynardes, Sarquis e Kirchhof (2009) realizaram um estudo com 173 

profissionais de enfermagem do período noturno para identificar os agravos à 

saúde que experimentavam. Como resultado, os sintomas mais descritos foram: 

varizes, fadiga, cervicodorsolombalgia e irritabilidade em 50% dos profissionais. 

No retorno ao trabalho, ainda se sentiam cansados e desanimados, 

permanecendo com sono excessivo, em estado de fadiga. 

A enfermagem tem como principal objetivo e especificidade o cuidado ao 

ser humano, desenvolve a assistência em equipe proporcionando a prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de doenças, com atuação no 

indivíduo, família e comunidade (MAYNARDES; SARQUIS; KIRCHHOF, 2009). 
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Um dos mais antigos grupos de profissionais a trabalhar no período 

noturno é a enfermagem sendo composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem, garantindo assim uma assistência continua ao ciente/paciente 

(CAIXETA et al., 2012). 

O trabalho de enfermagem é desenvolvido no ambiente hospitalar diferente 

de outros trabalhos de característica continua e desgastante, cansativo com uma 

relação direta com o paciente que necessita de cuidados, que podem 

proporcionar alegria, satisfação aos trabalhadores, sem estes seria impossível 

exercer a profissão (SILVA et al, 2009). 

O trabalho noturno, causa no ser humano e no meio em qual vive uma 

dificuldade social, psicológica e biológica, porque o nosso organismo é 

condicionado a milhares de anos com o sono noturno. Com o trabalho noturno, o 

trabalhador é limitado em atividades de lazer, convívio com família e amigos, 

implicando diretamente no seu convívio social (LISBOA, 2010). 

Com as transformações no mundo do trabalho isso implica diretamente na 

saúde dos trabalhadores e com a inserção de novas tecnologias a intensificação 

do trabalho é fato da atual fase do capitalismo implicando em gastos de energia 

física e espiritual dos profissionais (SILVA, ROTENERG, FICHER, 2011). 

A saúde do trabalhador tem como seu objetivo a promoção e a proteção da 

sua própria saúde.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vem “garantir o estado 
de saúde integral do trabalhador, com o objetivo de prolongar a 
expectativa de vida e minimizar a incidência de incapacidade, de 
doença, de dor e desconforto, incluindo a preservação da 
capacidade de reserva, e dos mecanismos de adaptação, a 
provisão de realização pessoal, tornando-os sujeitos criativos” 
(MAYNARDES; SARQUIS; KIRCHHOF, 2009). 
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Na década de 1980, a saúde do trabalhador vem como importante 

estratégia para garantir sua saúde e contribuir para a motivação e satisfação no 

trabalho, produtividade, qualidade dos produtos e para a melhora da qualidade de 

vida do profissional e da sociedade (NEVES, 2010). 

A qualidade de vida e a saúde do trabalhador podem caminhar juntas 

proporcionando uma melhora na qualidade dos serviços dos trabalhadores 

(NEVES et al., 2010). 

O fato de trabalhar no período noturno vai contra os hábitos do ser humano 

que é diurno necessitando de uma adaptação no organismo para o 

desenvolvimento das atividades no período noturno. Os estudos mostra que o 

trabalho noturno está associado a um dia-a-dia diferente vivido pela comunidade 

em geral levando a um mau funcionamento do organismo (LISBOA, 2010).  

O trabalho noturno do enfermeiro deve ter um ambiente com qualidade, 

estabilidade, boa remuneração e oportunidade de crescimento. O profissional 

deve apresentar atitudes que indiquem satisfação profissional isso é relevante 

levando atendimento de qualidade ao paciente (NEVES et al., 2009). 

Segundo Silva et al. (2011), o trabalho noturno leva o profissional a um 

desordenamento do ciclo circadiano que é caracterizado por ritmos biológicos que 

variam entre 24 horas sendo esse bioquímicos, fisiológico ou comportamental e 

isso acontece em um momento que o organismo está se preparando para o 

descanso.  

O plantão noturno traz algumas consequências aos profissionais de 

enfermagem manifestadas por algumas alterações do equilíbrio biológico, hábitos 



 
Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem do período noturno: uma revisão integrativa 

Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde                                                               Rita de Cássia Moreira Simões ▪ 28 

alimentares, sono, perda de atenção, acúmulo de erros, interferindo na vida 

familiar e social (SILVA et al, 2011). 

A sincronização do ritmo circadiano interna vem com a resposta ao meio 

externo, com várias medidas fisiológicas e psicológicas sendo algumas destas, 

sono, secreção hormonal, temperatura corporal, alerta do humor e desempenho, 

que produz valores entre maiores e menores em um período de 24 horas do dia 

(MAYNARDES; SARQUIS; KIRCHHOF, 2009). 

A dessincronização dos ritmos circadianos causa no trabalhador, mal-estar, 

fadiga, sonolência, insônia, irritabilidade, perda da agilidade mental e 

desempenho e eficiência, a fadiga é um ritmo excessivo do organismo humano 

intenso e longo dos músculos, esqueletos, órgãos sensoriais como olhos, cérebro 

(MAYNARDES; SARQUIS; KIRCHHOF, 2009). 

O profissional que trabalha no noturno inverte o ciclo sono-vigília, sendo 

assim, dorme durante o dia e fica acordado durante a noite e seu organismo tem 

uma desordem dos ritmos biológicos e circadianos (RÉGIS FILHO, 2002). Essa 

desordem causa mal-estar, fadiga, sonolência, insônia, irritabilidade, diminuição 

da agilidade mental e desempenho perante as suas atividades como 

consequência de tudo isso o profissional tem a redução da sua eficiência no seu 

trabalho.  

Cronótipo é uma expressão que define as diferenças de cada pessoa no 

período de 24 hora ajudando os profissionais à adaptação ao turno de trabalho. 

As pessoas se dividem em três tipos sendo estes: a) matutinos; são pessoas que 

preferem acordar cedo cerca de 10 a 12% da população; b) vespertino; pessoas 

que despertam tarde ou noite e que desempenha melhor o seu trabalho sendo 8 a 
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10% da população e; c) indiferentes; os que não têm preferência para dormir e 

acordar, sendo mais tolerante a diminuição do sono constituindo a maior parte da 

população (CAMPOS; MARTINO, 2004). 

O sono é outro fator a ser discutido. O profissional que passa a noite 

trabalhando pode desencadear um cansaço mental e físico, isso podendo 

comprometer o profissional e a assistência ao cliente. O descanso diurno do 

profissional que tem as suas atividades no noturno não é considerado reparador, 

pois durante o dia temos presença ruídos, luminosidade podendo alterar o 

descanso do profissional isso implica diretamente na diminuição da produção e 

execução de atividades noturna.  

Os profissionais de enfermagem que desempenham suas atividades no 

período noturno adquire um mau hábito alimentar implicando diretamente na 

qualidade da alimentação fazendo a ingesta de alimentos como pizza, 

hambúrguer, salgados, bolos no período noturno. Isso acontece entre meia-noite 

e três horas da manhã, período em que ocorre o declínio do metabolismo 

orgânico. Isso faz com que o profissional mantenha-se acordado levando um 

desequilíbrio na motilidade gastrointestinal, podendo desenvolver pirose, 

constipação, flatulência comparado ao profissional do diurno (SILVA et al., 2011). 

O trabalho noturno implica diretamente em fadiga no estado de vigília-sono, 

redução de alerta diretamente associado à dificuldade de concentração do 

profissional o mesmo está mais propenso a ter um acidente de trabalho 

relacionado ao fato da perda de concentração que o trabalho noturno pode 

proporcionar ao funcionário. 

[U10] Comentário: referencia  
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O trabalhador da saúde muitas vezes otimiza o bem-estar dos pacientes e 

negligencia o cuidado de sua própria saúde, vive momentos de ansiedade no seu 

ambiente de trabalho. Destacamos como exemplos, jornadas longas de trabalho, 

falta de recursos materiais e humanos, riscos ocupacionais, salários injustos. 

Nada mais justo que a empresa minimize os fatores que diminuem o bem-estar, e 

o ambiente de trabalho e em sequência do lar, e o profissional tendo uma boa 

qualidade de vida. Isso automaticamente influenciará elevando a autoestima, 

tornando esse profissional produtivo e continuamente gera uma boa qualidade de 

atendimento ao paciente (NEVES et al., 2010). 

O profissional provavelmente sê afastará do seu convívio familiar, pois tem 

uma jornada longa com dois ou três empregos, isso leva o profissional sair de um 

hospital e ir para o outro sequencialmente, ficando irritado e estressado. Isso 

contradiz com a literatura que descreve sobre a qualidade de vida, pois esse 

profissional sai do convívio familiar e social ficando alienado apenas ao seu 

trabalho (NEVES et al., 2010). 

O trabalho noturno pode ser tornar um fator negativo para a qualidade de 

vida do profissional de enfermagem, devido a sua vida estressante. Tem um ritmo 

diferente de sua família e sociedade. Esse trabalhador apresenta um desgaste 

psicofisiologico maior que os profissionais que trabalham durante o dia. À noite, 

as funções orgânicas estão diminuídas, isso leva à desmotivação e falta de 

compromisso com o trabalho, refletindo de forma inadequada na assistência de 

enfermagem ao cliente (NEVES et al., 2009). 

Segundo Neves (2010) o trabalho noturno é uma opção pela questão 

financeira, não justificando a satisfação da atividade noturna, com a referência da 
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qualidade de vida como as necessidades básicas, saúde, moradia, família e 

sociedade, lazer, trabalho digno e uma remuneração condizente a atividade 

desenvolvida. 

Contudo, os enfermeiros têm se submetido a várias cargas horárias 

pensando em um risco ocupacional e gerando adoecimento desse profissional 

comprometendo a qualidade de vida dos profissionais e a assistência de 

enfermagem aos clientes. Esses adoecimentos do profissional têm classificações 

como cargas biológicas, cargas químicas, cargas mecânicas, carga fisiológica e 

cargas psíquicas. 

Com a dupla jornada de trabalho as pessoas cada vez mais distanciam da 

família pois saem muito cedo para trabalhar e voltam à noite ou até mesmo se 

deslocam de um trabalho para outro sem retornar para rever a família. 

As obrigações do dia-a-dia refletem diretamente na vida das pessoas que 

esquecem como poder viver bem mantendo a qualidade de vida, não somos 

robôs para desenvolver as tarefas do dia-a-dia. Temos que dar importância além 

do trabalho o mental, físico, o laser e a sua espiritualidade e fazer todas as 

atividades com amor, carinho dedicando e fazendo com qualidade (SCORCIN, 

SANTOS; NAKAMURA, 2013). 

 

 

 

 

  

[U11] Comentário: referencia  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral  

Analisar a produção científica sobre o impacto do trabalho noturno na 

qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Investigar a produção científica, no período de 2000 a 2012, sobre 

qualidade de vida de profissionais enfermeiros que trabalham no turno 

noturno; 

 Identificar as principais consequências do trabalho noturno na qualidade 

de vida dos profissionais de enfermagem; 

 Verificar estratégias para minimizar o impacto da atividade noturna na 

qualidade de vida dos enfermeiros que aturam no noturno. 
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4. MÉTODO 

O presente estudo se caracteriza por uma revisão integrativa com caráter 

descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. Foram avaliados artigos 

científicos publicados em portais de saúde BVS, no período de 2000 a 2012, 

sobre as causas da qualidade de vida dos profissionais de enfermagem do turno 

noturno.  

A revisão integrativa, segundo Martinato et al. (2010), tem por finalidade 

reunir dados e sintetizá-los de forma ordenada, para que o conhecimento seja 

aprofundado por meio da análise de múltiplos estudos na área pesquisada. Na 

revisão integrativa se estabelece primeiro o objetivo e os critérios de inclusão da 

amostra, em seguida definem-se as informações a serem extraídas dos artigos 

selecionados, para que, por fim, os resultados sejam analisados e discutidos.  

Segundo Salomon (2000), a pesquisa com caráter descritivo-exploratório 

tem o objetivo de definir um problema de forma sistematizada, garantindo 

intuições de soluções e proporcionando um delineamento das características 

deliberando fatos e variáveis. Buscou-se, então, nesta pesquisa obter uma visão 

geral da qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que atua na área 

hospitalar, e investigou quais estratégias são sugeridas e/ou utilizadas para 

intervir sobre os problemas encontrados. 

Adicionalmente, a revisão integrativa permite verificar se o tema encontra-

se atualmente explorado, dando oportunidade de mapeá-lo teoricamente 

(CASTRO; CLARK, 2001). Esperamos com esta pesquisa então, atualizar os 

dados sobre o tema, dando oportunidade para pesquisas posteriores que 

busquem sanar os problemas encontrados. 

[U13] Comentário: rever esta 
referencia  
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O estudo classificou-se como qualitativo, que para Minayo (2004) ocorre 

quando é possível dar significado e intencionalidade aos dados encontrados. 

Assim, ao contrário da pesquisa quantitativa, não se busca estudar o fenômeno 

em si, mas sim entender seu significado, as ligações profundas entre seus 

elementos, no que é enfim, invisível aos olhos. 

Para a seleção dos artigos foram estabelecidos os seguintes critérios de 

inclusão: terem sido publicados no período de 2000 a 2012 na Biblioteca Virtual 

em Saúde, na Base de Dados em Enfermagem (BDENF), estarem disponíveis na 

íntegra, serem de origem brasileira e estarem no idioma português. Os descritores 

utilizados foram: enfermagem, noturno e qualidade de vida. Quaisquer artigos que 

não atendiam tais critérios foram excluídos da análise. Com isso, foram 

selecionados 12 artigos científicos nesta revisão integrativa. 

Para se extrair as informações desejadas dos artigos incluídos no estudo, 

foi elaborada uma planilha, para a coleta, síntese, organização e análise dos 

dados. Os dados coletados na planilha foram: título do artigo, autores e ano da 

publicação, tipo de estudo, objetivo, resultados alcançados e conclusão. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As informações coletadas nos doze artigos utilizados nesta revisão 

integrativa estão contidas no Quadro 1.   

Em relação à característica dos 12 artigos para avaliação, todos foram 

realizados no Brasil, sendo 7 (58,3%) de característica exploratório-descritiva, 2 

(16,7%) de abordagem qualitativa e/ou quantitativa e 3 (25,0%) com outros 

métodos como epidemiológico e pesquisa bibliográfica. Os anos de publicação 

dos artigos foram de 2000 a 2012, com uma predominância maior no ano de 2011 

com 3 artigos. 

Os artigos têm em sua maioria como objetivo geral verificar a qualidade de 

vida para os profissionais de enfermagem, caracterização do profissional quanto 

ao: sexo, estado civil, faixa etária, moradia, tempo de trabalho; outro fator 

estudado foram os agravos à saúde dos trabalhadores, sendo um desses artigos 

em especial analisa a jornada de trabalho total, o profissional e o doméstico 

(SILVA; ROTENBERG; FISCHER, 2011). 

Os 12 artigos utilizados foram publicados em revistas científicas nacionais. 

Dos 12 artigos utilizados, 9 (75,0%) relatam a questão do trabalho de 

enfermagem no noturno com associação do sono, qualidade de vida e 

morbidades e 3 (25,0%) descrevem sobre a qualidade de vida no trabalho. Ao 

produzir e publicar pesquisas em periódicos, a enfermagem ganha mais 

credibilidade e espaço no meio científico.  

 

  

   

[U14] Comentário: contextualizar 



 
Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem do período noturno: uma revisão integrativa 

Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde                                                                                                                                             Rita de Cássia Moreira Simões ▪ 36                                                           

Quadro 1. Dados coletados nos artigos científicos utilizados na revisão integrativa. 

Título 
Autor(es) 

(Ano) 
Tipo de 
estudo 

Objetivo geral Resultados Conclusão 

Artigo 1. 

O profissional 
de enfermagem 
e a qualidade 
de vida: uma 
abordagem 
fundamentada 
nas dimensões 
propostas por 
FLANAGAN 

Lentz 
(2000) 

Estudo quali-
quatitativo. 

Verificar o significado da 
qualidade de vida para os 
profissionais de 
enfermagem. Identificar as 
dimensões da qualidade de 
vida, segundo a Escala de 
Qualidade de Vida de 
Flanagan. 

Os dois grupos demostraram 
resultados similares quanto aos 
significados e dimensões de 
qualidade de vida mais valorizada. 

Os escores totais apresentaram 
uma avaliação positiva sobre 
qualidade de vida dos dois grupos, 
entretanto demostraram diferenças 
no nível de qualidade de vida entre 
duas equipes de enfermagem. 

Artigo 2. 

Qualidade de 
vida da equipe 
de enfermagem 
da central de 
materiais e 
esterilização. 

Talhaferro; 
Barbosa; 
Domingos 
(2006) 

Estudo 
descritivo  

Verificar a qualidade de 
vida da equipe de 
enfermagem. 

Os profissionais eram do sexo 
feminino, casados, na faixa etária 
dos 20 a 40 anos, auxiliares de 
enfermagem, e do período noturno 
e tempo de serviços de dois a onze 
anos. No domínio de saúde 
analisado foi caracterizado como 
melhor estado de saúde. Nos 
domínio de dor, vitalidade, aspecto 
físico e emocional apresentou 
prejudicado. 

O estudo merece investigação 
futuras quanto a qualidade de vida 
e ao trabalho.  

Artigo 3. 

Perfil dos 
profissionais de 
Enfermagem do 
turno noturno 
do Hospital de 
Clínicas de 
Porto Alegre  

Magalhães 
et al. 
(2007) 

Quantitativo 
com caráter 
exploratório 
descritivo. 

Identificar características 
dos profissionais de 
enfermagem quanto ao 
sexo, estado civil, faixa 
etária, grau de 
escolaridade, local de 
moradia e tempo de 
trabalho no hospital. 
Identificar fatores 
motivadores e estressores 
e as alterações de saúde 
percebidas pelos 
enfermeiros do noturno. 

Os fatores estressores foram a 
qualidade do sono, a comunicação 
e a relação interpessoal 
prejudicada. 
 
 
 
 

Discutir implementações de 
melhorias visando o melhoramento 
no processo de comunicação, 
relacionamento interpessoal e 
ambiente de trabalho. 
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Título 
Autor(es) 

(Ano) 
Tipo de 
estudo 

Objetivo geral Resultados Conclusão 

Artigo 4. 

Avaliação do 
padrão de sono 
dos 
profissionais de 
Enfermagem 
dos plantões 
noturnos em 
Unidades de 
Terapia 
Intensiva 

Barboza, 
(2008) 

Abordagem 
quantitativo, 
descritiva, 
exploratória 
e com 
recorte 
transversal  

Verificar a qualidade de 
sono dos profissionais de 
Enfermagem dos plantões 
noturnos de UTIs do 
Instituto Central dos 
Hospital das Clinicas 
(ICHC) da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP), 
avaliada por meio da 
Escala de Sonolência de 
Epworth (ESSE) e do 
Índice de qualidade de 
sono de Pittsburg (PSQI)  

O estudo demonstrou que 97,3% 
dos profissionais apresentam má 
qualidade de sono e 70,76% uma 
sonolência diurna excessiva. 

Diante disso, algumas intervenções 
tomam-se necessárias, como o 
planejamento de um local como 
uma sala de conforto com televisão, 
rádio e camas adequadas; uma 
rotina de rodízio de horário por 
funcionários para o descanso e 
alimentação; mudança da carga 
horária do turno alterando a jornada 
de 12 horas para oito horas e 
pausas de 15 minutos a cada duas 
horas de trabalho.  

Artigo 5. 

Análise 
quantitativa da 
satisfação 
profissional dos 
enfermeiros que 
atuam no 
período noturno 

Silva et al. 
(2009) 

Estudo de 
campo 
exploratório, 
descritivo, 
com 
abordagem 
quantitativa 

Caracterizar os enfermeiros 
que trabalham no período 
noturno de um Hospital 
Universitário. 

Participaram da pesquisa 42 
enfermeiros sendo do sexo 
feminino (90,48%), com faixa etária 
maior de 41 anos (64,28%), estado 
civil casado ou com companheiro 
(64,29%), com filhos (80,96%) que 
escolheram trabalhar no noturno 
(90,48%).  

Conclui-se que a autonomia foi 
considerada de maior nível de 
satisfação profissional e as normas 
organizacionais a de menor nível. 
 

Artigo 6. 

Trabalho 
noturno e 
morbidades de 
trabalhadores 
de enfermagem  

Maynardes; 
Sarquis; 
Kirchhof 
(2009) 

Exploratória 
descritiva 

Identificar os principais 
agravos à saúde desses 
trabalhadores. 

Comprova o desgaste no processo 
saúde doença, os sintomas mais 
expressivos foram: varizes, fadiga, 
cervicodorsolombalgia e 
irritabilidade > 50%. Os resultados 
após o descanso demostra que o 
trabalhador sente-se cansado e 
desanimado e permanece ainda 
com sono excessivo confirmando 
que o trabalhador retorna ao 
trabalho com situação de fadiga. 

As consequências acarretadas à 
saúde são vistas como grande 
problemas e medidas de 
intervenções devem ser estudadas 
para intervir no processo saúde 
doença dos trabalhadores de 
enfermagem. 
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Título 
Autor(es) 

(Ano) 
Tipo de 
estudo 

Objetivo geral Resultados Conclusão 

Artigo 7. 

Influência do 
trabalho 
noturno na 
qualidade de 
vida do 
enfermeiro  

Neves et al. 
(2010) 

Estudo de 
abordagem 
qualitativa. 

Investigar a influência do 
trabalho noturno na 
qualidade de vida do 
enfermeiro e sua 
concepção de qualidade de 
vida. 

O estudo indicou uma relação 
entre a capacidade para o trabalho 
e a qualidade de vida, relacionado 
a atender necessidades básicas 
como saúde, moradia, lazer, 
trabalho e remuneração digna. 

Foram identificado duas categorias 
temáticas: significado de qualidade 
de vida e trabalho noturno e 
qualidade de vida. 
 
 
 
 

Artigo 8.  

Avaliação de 
qualidade de 
vida e 
depressão de 
técnicos e 
auxiliares  

Rios; 
Barboza; 
Belasco, 
(2010) 

Estudo 
epidemioló-
gico e 
transversal  

Avaliar a qualidade de vida 
(QV) e depressão e 
relaciona-los às 
características 
sociodemográficas de 
técnicos e auxiliares de 
enfermagem de um 
hospital privado. 

A avaliação da qualidade de vida 
dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem apresentou valores 
próximos àqueles encontrados em 
indivíduos com patologias 
crônicas. A presença de problemas 
de saúde levou a um maior índice 
de depressão e menor escore de 
QV no aspecto geral e psicológico 
e se correlaciona a atividade 
laboral. Trabalhadores do período 
noturno apresentam escores mais 
elevados de depressão. 

Conhecer fatores desencadeantes 
dos problemas de saúde e 
alteração da qualidade de vida, 
relacionados às atividades 
profissionais, pode instrumentalizar 
a busca de alternativas para sanar 
ou minimizar seus efeitos. 

Artigo 9. 

O trabalho 
noturno e suas 
repercussões 
na saúde do 
trabalhador de 
enfermagem  

Lisboa et 
al. (2011) 

Pesquisa 
bibliográfica 

Identificar produções 
cientifica de enfermagem 
sobre o trabalho noturno e 
as repercussões desse 
turno na saúde dos 
trabalhadores da área  

Após a análise de 8 artigos 
verificou-se que o trabalho noturno 
traz várias repercussões para os 
trabalhadores como infecção, 
envelhecimento, alteração do 
humor, distúrbios de memória e 
gastrointestinais, entre outras  

Apesar do trabalho noturno 
impactar de forma negativa os 
trabalhadores escolher pelo 
período noturno com o objetivo do 
adicional noturno e a facilidade de 
desenvolver as atividades 
domesticas. 

Artigo 10. 

Trabalho 
noturno e a 
repercussão na 
saúde dos 
enfermeiros  

Silva et al. 
(2011) 

Pesquisa 
descritiva e 
exploratória 

Apresentar e discutir as 
alterações na saúde 
percebidas por enfermeiros 
do período noturno. 

O estudo mostrou que 27 
enfermeiros verificaram alterações 
como má qualidade no 
sono/repouso 

Conclui-se a necessidade da 
compreensão do trabalhador em 
relação aos limites do seu corpo no 
que refere a sua atividade no 
processo saúde-doença e não 
comprometer na assistência 
prestada. 



 
Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem do período noturno: uma revisão integrativa 

Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde                                                                                                                                             Rita de Cássia Moreira Simões ▪ 39                                                           

Título 
Autor(es) 

(Ano) 
Tipo de 
estudo 

Objetivo geral Resultados Conclusão 

Artigo 11. 

Jornada de 
trabalho na 
enfermagem: 
entre 
necessidades 
individuais e 
condições de 
trabalho 

Silva; 
Rotenberg, 
Fischer 
(2011)  

Estudo 
transversal  

Analisar fatores à jornada 
de trabalho profissional e à 
jornada de trabalho total 
(profissional + doméstica) 
em profissionais de 
enfermagem. 

Único responsável pela renda 
familiar, o trabalho noturno e o 
desequilíbrio esforço-recompensa 
foram as únicas variáveis 
associadas tanto a jornada 
profissional quanto a jornada 
profissional. Nenhuma das 
variáveis ligadas às jornadas de 
trabalho se associou 
significativamente ao baixo Índice 
de capacidade para o Trabalho. O 
tempo suficiente para o repouso se 
mostrou estatisticamente 
associando ás jornadas 
profissionais. O tempo insuficiente 
para o lazer se mostrou 
significativamente associado à 
jornada profissional e valor 
limítrofe para a jornada total. 

A responsabilidade financeira, o 
trabalho noturno e o desequilíbrio 
esforço-recompensa são variáveis 
que merecem ser contemplados em 
estudos sobre jornadas de trabalho 
e equipes de enfermagem. Sugere 
que abordem a renda individual do 
trabalhador, relação entre os 
esforços e recompensas, e 
principalmente discussões que 
considerem as relações de gênero.   

Artigo 12. 

Há “desgaste” 
do trabalho 
noturno entre 
os profissionais 
de 
enfermagem? 

Caixeta 
(2012) 

Estudo 
descritivo-
exploratório 

Caracterizar o trabalhador 
noturno da enfermagem e 
identificar a presença de 
alterações fisiopatológicas 
e prejuízos psicossociais 
em técnicos e auxiliares de 
enfermagem que realizam 
jornada noturna 

A maioria dos trabalhadores 
relatou prejuízos na vida social, no 
relacionamento familiar e com 
parceiro/amigos. Os impactos 
físicos da jornada noturna foram 
mais expressivos nas mulheres, 
com alterações gástricas e 
cardíacas e a qualidade do sono 
em homens, decorrente da 
insônia/dificuldade para dormir e 
sonolência no trabalho. 

É preciso que as instituições de 
saúde ofereçam além de 
complementações salariais, um 
ambiente de trabalho mais 
humanizado, levando-se em 
consideração que estes 
trabalhadores muitas vezes 
abdicam os seus momentos de 
lazer, colocando o trabalho em 
primeiro plano, esquecendo-se até 
do cuidado à própria saúde. 
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A análise dos artigos auxiliou na identificação dos seguintes enfoques: 

características do enfermeiro e repercussões do exercício laboral no contexto 

noturno (as alterações percebidas na saúde dos enfermeiros, a influência do 

trabalho noturno na qualidade de vida, os obstáculos na implantação de 

programas de qualidade de vida). 

No artigo de Magalhães et al. (2007), participaram 415 profissionais sendo 

que, dentre os que referiram o gênero, 333 eram mulheres e 62 homens, com um 

predomínio superlativo de profissionais enfermeiros do gênero feminino. A idade é 

outro fator relevante no estudo, com a média de 41 anos, variando entre 25 e 64 

anos de idade sendo a maior incidência estava entre 35 a 44 anos (45%). Em 

relação à escolaridade, 215 (53%) profissionais têm o ensino médio completo, 

167 (41%) têm ou está cursando o ensino superior. Em relação ao estado civil, 

187 (45%) eram casados, 109 (26%) solteiros e o restante eram viúvos ou 

divorciados. A média de trabalho diurno é de 13,6 anos e do noturno, 9,9 anos. 

Sobre possuir outro vínculo empregatício: 14% possui outro vinculo e 87% não. 

Ainda sobre o trabalho de Magalhães et al. (2007), 391 (95%) dos 

profissionais alegaram satisfação parcial ou total com o trabalho noturno, estando 

nesse período por opção pessoal. O argumento para justificar a satisfação é: ficar 

mais tempo junto dos seus familiares e ter tempo disponível para assuntos 

pessoais. Por outro lado, as alterações percebidas e descritas no ingresso ao 

período noturno foram: insônia, ansiedade e irritabilidade, alterações no estado 

emocional, distúrbios gastrointestinais, constipação e cardíacos. O estudo 

demostra que o profissional pode apresentar as alterações decorrentes do plantão 

noturno, mas ressaltou que alguns apresentam características individuais e 

[U15] Comentário: reescrever 
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predisposição a determinadas patologias, concluindo que o turno noturno nem 

sempre é prejudicial à saúde. As melhorias sugeridas pelos participantes foram: 

melhorias na remuneração, nas condições do ambiente físico (iluminação, 

climatização e conforto) e nas relações interpessoais; adicionalmente, sugeriu-se 

melhora no lanche, contratação de secretárias, local de descanso e melhor 

comunicação entre outros plantões. 

Lisboa et al. (2010) realizaram uma revisão bibliográfica com o intuito de 

discutir a repercussão na saúde do trabalhador noturno. Dentre os resultados, 

tem-se: a maioria dos trabalhadores do gênero feminino, relatando que 

acompanhar os seus filhos nos estudos, cuidar da casa e ter mais tempo para a 

dedicação a família foram os fatores mais relevantes na escolha do noturno. 

Trançando um paralelo entre os turnos diurno e noturno não foram identificadas 

diferenças significativas, pois os trabalhadores do noturno têm algumas 

características psicofísicas para trabalhar neste turno. Outra característica do 

noturno é a vantagem do adicional noturno proporcionado uma melhor condição 

financeira. Foi identificado que os profissionais possuem mais de um vínculo 

empregatícios, gerando a sobrecarga de trabalho, o que propicia o aumento do 

estresse, do cansaço e de acidentes de trabalho (94,4%); e o que é mais 

relevante é que os trabalhadores não correlacionam estes fatores a sobrecarga 

de trabalho. 

Em outro estudo, feito por acadêmicos de enfermagem, ressalta a 

preocupação com a influência do noturno na vida dos profissionais, buscando 

conscientizar e preparar os profissionais para as repercussões do trabalho 

noturno na questão da saúde e doença. Tal estudo discute a má qualidade do 
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sono, fadiga, condições físicas, cognitivas e psicológicas prejudicadas no noturno. 

Os autores sentiram a necessidade de apontar estratégias que possam minimizar 

o impacto do trabalho noturno.  

No mesmo sentido, outros estudos afirmam que a qualidade do sono fica a 

desejar, não podendo ser recompensada financeiramente, o adicional noturno não 

é tão quão valioso como saúde e a restrição social e familiar. O risco ergonômico 

também é outro fator preocupante, pois o profissional exerce uma longa jornada 

que o coloca em movimentação de pacientes, equipamentos e materiais, e esse 

risco não está limitado apenas a questão mecânica, chegando até o campo 

psicossocial, gerando insatisfação, desgaste e chegando ao adoecimento 

psíquico dos profissionais.  

É discutido ainda a questão do estresse e o ciclo circadiano levando a 

modificações da vida social e familiar. Com a dessincronização do ciclo 

circadiano, a privação do sono com redução do repouso gera um efeito 

negativamente no desempenho do profissional, além de provocar envelhecimento, 

alterações do humor (ansiedade e estado depressivo), dificuldades de 

memorização, disfunção gástrica e impotência sexual.  

Adicionalmente, o trabalho noturno é uma causa de problemas de saúde 

como: má postura, sobrecarga musculoesquelético, doenças de origem mental, 

aumento de alguns sintomas já preexistente. A fadiga é outro fator abordado que 

ocorre em decorrência de uma sensação subjetiva de cansaço de ordem 

emocional, decorrentes de atividades que necessitam de algum tipo de esforço 

físico e mental, sendo um destes a dupla jornada de trabalho que os profissionais 

passam. Mesmo com todas estas alterações pontuadas, o autor coloca em seu 
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estudo que 80,9% de profissionais de enfermagem que trabalha no período 

noturno apresenta falta de acompanhamento psicológico, porém 85,7% destes 

mesmos não pensa em mudar de turno devido ao adicional noturno, questões 

familiares e a necessidade de manter outro vínculo empregatício.  

Descrevendo o perfil deste profissional do noturno, a maioria era 

constituída por mulheres com uma faixa etária de 40 e 55 anos. A mulher não só 

tem o seu emprego, mas acumula funções domésticas e o cuidado com os filhos, 

o que aumenta ainda mais sua carga de atividades, o que a deixa mais vulnerável 

aos problemas aqui levantados e enfrentados pelo trabalho noturno. Repensando 

no processo do plantão noturno são imprescindíveis ações que visam à 

prevenção dessa sobrecarga. Uma saída interessante dessa situação é realizar 

uma avaliação mais cuidados desse profissional, da sua capacidade funcional e 

oferecer melhores condições do ambiente de trabalho. Silva, Rotenerg e Ficher 

(2011) demonstram em seu trabalho a jornada de trabalho total desses 

profissionais, como único responsável pela renda familiar, desequilíbrio esforço-

recompensas, como variáveis quanto a jornada profissional e pessoal, com o 

tempo para o repouso está associado às jornadas de trabalho e o lazer 

insuficiente associado à jornada de trabalho e no limite para a jornada total. 

Silva et al. (2011) avaliaram 42 profissionais em diferentes áreas do 

hospital, sendo a maioria do sexo feminino (90,5%), com faixa etária acima de 41 

anos (64,3%), casados ou amasiados (64,3%), com filhos (81,0%), que, por 

opção, trabalha no período noturno (90,5%). Dos 42 profissionais, 27 (57,1%) 

relataram alguma alteração associada ao período noturno, sendo elas físicas, 
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psíquicas e fisiológicas, como: cansaço, má qualidade no sono, ganho de peso, 

mal-estar gástrico, o que compromete a qualidade de vida desses profissionais. 

O sono é um fator extremamente relevante, pois se trata de um assunto 

recorrente em quase todos os artigos analisados. A privação do sono leva 

frequentemente a redução da consciência, dos movimentos musculares 

esqueléticos e do metabolismo. Ao anoitecer nosso organismo libera, pela 

glândula pineal, um hormônio chamado melatonina, regulado pela luminosidade 

do dia.  

Magalhães et. al (2007) confrontam os dados da sua pesquisa com o fato 

de (95%) dos profissionais estarem satisfeito com o trabalho noturno relacionado 

a melhor qualidade de vida relacionado ao convívio familiar e oportunidades 

financeiras, em contrapartida relata desvantagem em relação aos aspectos 

psicobiologicos, pertinente ao sono, envelhecimento e desgaste emocional. 

Corroborando com outros estudos, Barboza et al. (2008) referem-se à redução do 

sono, levando este profissional após um turno de trabalho menor eficiência, 

redução da percepção de alerta depois de seis a dez horas de trabalho e em 

consequência quadros de sonolência, o estudo apontou que 100% dos 

enfermeiros e 88% dos técnicos apresenta má qualidade de sono. 

Maynardes et al. (2009) correlacionam o ciclo circadiano com uma 

oscilação dos ritmos circadianos em 24 horas ocorrendo uma sincronização com 

o meio externo o qual ocorre uma variedade de medidas fisiológicas e 

psicológicas: sono, temperatura corporal, excreção urinária, humor, desempenho, 

com valores máximo e mínimos em 24 horas, podendo levar a distúrbio  sérios do 

sono e fadiga crônica. 
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Em uma pesquisa, dos 53 pesquisados (35,8%) consideram o noturno 

responsável por distúrbios do sono e 15,1% aponta o agravamento do transtorno 

ocasionado pelo noturno. Outro apontamento desta pesquisa é o ganho ponderal 

devido à realização de lanches com o intuito de privar o sono, acontecendo de 

modo coletivo, com ingesta de pizzas, salgadinhos, bolos de chocolate entre 

meia-noite e três horas da manhã (nesse momento há uma diminuição do 

metabolismo). Essa má alimentação pode acarretar alguns sintomas como pirose, 

transtorno de apetite, constipação, flatulência, mais agravantes nos profissionais 

noturnos quando comparados aos do diurno.  

Outro quesito avaliado é o isolamento social, pois os profissionais relatam 

não coincidir as atividades com as datas festivas familiares. Relacionando as 

alterações na saúde e o isolamento social, 7 (16,7%) relatam que as questões 

sociais foram determinante para a saída desse turno e 35 (83,3%) disseram que 

apesar do isolamento social, o serviço noturno possibilita estudar, promover a 

qualidade da assistência e ter um segundo emprego. O serviço noturno de 

enfermagem é necessário, porém é preciso dosar a demanda e ter consciência 

dos cuidados para a saúde. Adicionalmente, o profissional precisa conhecer os 

limites do seu organismo, para que o binômio saúde-doença não comprometa a 

assistência prestada. 

Neves et al. (2010) e Lentz (2000) preocupam com a influência do trabalho 

noturno na qualidade de vida dos enfermeiros. Neves et al. (2010) em sua 

pesquisa, os profissionais tinham entre 32 e 54 anos, sendo 15 do sexo feminino 

e 1 do sexo masculino, com um tempo de atuação no noturno de 2 e 15 anos. 
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Esta pesquisa avalia de forma qualitativa o significado de qualidade de vida e 

trabalho noturno e qualidade de vida. 

As pesquisas avaliadas caracterizam a profissão de enfermagem como 

predominante do sexo feminino em torno de 55% a 90,5% como demonstrado nas 

pesquisas. 

Na descrição do trabalho, o conceito de qualidade de vida engloba as 

necessidades básicas como moradia, convívio familiar e social, saúde, lazer, 

trabalho com dignidade. Com a correria do dia-a-dia, as pessoas acabam fazendo 

suas atividades de forma automática, deixando de lado o cuidado com o seu 

próprio eu, lazer, espiritualidade, cuidado físico e mental, estando tudo isso 

relacionado diretamente com a qualidade de vida. Outra variável encontrada nos 

relatos dos profissionais participantes foi a felicidade como um item essencial 

(NEVES et al., 2010).  

Um estudo realizado na central de material e esterilização de um Hospital 

de Base, em São José do Rio Preto utilizou um instrumento Questionário 

Genérico SF-36 (Medical Outcomes Study Short-from 36) de qualidade de vida 

que aponta em oito domínios, pelo menos um sujeito, tem prejuízos na saúde, os 

domínios mais afetados foram a dor, seguido pela vitalidade, aspectos físicos e 

emocionais. (TALHAFERRO; BARBOZA; DOMINGOS, 2006)  

Outro estudo sobre a qualidade de vida do profissional que trabalho no 

período noturno vem de encontro a multidimensionalidade do significado para os 

enfermeiros como a relação da qualidade de vida com as necessidades básicas  

Outro tema abordado pelos autores foi a questão financeira. A maioria dos 

entrevistados declarou a necessidade de trabalhar a noite pela condição 
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financeira. A injusta remuneração financeira e o desgaste físico e metal vêm 

decorrente de situações inusitadas enfrentadas a cada plantão trabalhado 

influenciando diretamente na qualidade de vida (NEVES et al., 2010). Com isso as 

pesquisas vêm demostrando que o trabalho noturno leva a pessoa a apresentar 

alterações psicossocial, patológicas, má qualidade do sono e envelhecimento, e 

pesquisas demonstra que 85,7% dos profissionais não querem mudar de turno 

devido ao adicional noturno. 

Silva et al. (2009) apontaram, que os enfermeiros do noturno é de maioria 

do gênero femininos (90,5%), com idade maior que 41 anos (62,3%) e casados 

(64,3%), dados que corroboram outros estudos da caracterização deste 

profissional noturno. 

Outra constatação interessante é a mudança do cronotipo dos profissionais 

noturnos. O cronotipo é a temporização circadiana. O profissional que dorme 

tarde e acorda tarde é caracterizado de cronotipo vespertino; ao contrário dos 

profissionais que dormem cedo e acordam cedo (matutinos). Mudanças no 

cronotipo geralmente estão associadas a complicações na saúde e ao 

envelhecimento precoce do trabalhador (SILVA et al., 2009). 

O fato de o profissional trabalhar a noite, ter filhos e ser casado é um fator 

desfavorável para o descanso após o plantão. Paradoxalmente, muitos 

profissionais (90,5%) escolhem o noturno com o intuito de estar disponível para 

família. Mas existem outros motivos, como: menor deslocamento para o hospital, 

ter outro emprego, experiência como acadêmico ou enfermeiro noturno 

anteriormente, fluxo diminuído de pessoas, ambiente calmo, realização de 

atividades do lar.  



 
Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem do período noturno: uma revisão integrativa 

Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde                                                               Rita de Cássia Moreira Simões ▪ 48 

Outra pesquisa avaliou dois grupos de trabalhadores noturnos: (1) com um 

a cinco anos e (2) com mais de 15 anos. Contatou-se que o primeiro grupo está 

em processo de adaptação a alguns fatores associados à vida social, ao corpo, a 

mente e ao ritmo biológico. O segundo grupo já sentiam mudanças no ritmo 

biológico, com aumento na cronificação dos sinais e sintomas. Parece que o 

tempo de trabalho tem relação íntima com a exposição dos trabalhadores ao risco 

físico, biológico, ergonômico, psicossocial e químico. A autonomia (para a 

realização de suas atividades) foi o escore mais escolhido e o menor foi o status 

profissional. Os escores status e remuneração apresentaram menor influência na 

satisfação profissional dos enfermeiros. 

Caixeta et al. (2012), demonstram que os problemas apresentados pelas 

mulheres foram roncos, cefaleia, taquicardia, ranger dos dentes durante o sono e 

homens apontaram como mais prevalente roncar, taquicardia durante o sono. 

Outros apontamentos sobre o trabalho noturno foram prejuízos na vida social, 

relacionamento com familiares, parceiros e amigos. Em relação à saúde as 

queixas mais comuns foram constipação intestinal, gastrite e azia, e falta de 

apetite. 

Estudo sobre o trabalho noturno e morbidades de trabalhadores de 

enfermagem afirma que sintomas dos profissionais que trabalham no período 

noturno têm como sintoma: cefaleia, depressão, dor no corpo, taquicardia, 

diminuição do desejo sexual, alimentação inadequada e excesso de peso, dor no 

estômago, constipação intestinal (MAYNARDES et al., 2009). 

Outro estudo que avaliou 412 indivíduos, a maioria (55,1%) era do gênero 

feminino, com idade entre 21 a 30 anos e solteiros (58,3%), com 2º grau completo 
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(96,1%), trabalhando em empresas particulares com um tempo de trabalho de 39 

meses (88,8%) (SALLES; FEDERIGHI, 2006). 

A condição de trabalho é outro item abordado em diversas pesquisas. Itens 

relevantes neste contexto são: a igualdade na distribuição do trabalho (75,5%), a 

segurança individual e coletiva propiciada pela empresa (79,1%), as inovações 

tecnologias (79,9%). 

O horário de trabalho e o deslocamento são relevantes no que diz respeito 

aos problemas de saúde, ao relacionamento com a família, implicando em 

representações importantes na vida pessoal e social do profissional. 

Adicionalmente, o mesmo estudo destaca que o trabalho noturno pode trazer 

vários danos ao trabalhador, como: alteração da pressão sanguínea, temperatura, 

metabolismo, nível de glicemia, comprometimento de sua eficiência mental, 

motivação e sono.  Esse estudo vem de encontro com outras pesquisas em 

relação à privação do sono, aumento do ganho ponderal, isolamento social, má 

alimentação.  

Outro item como o deslocamento, distância, viagens sequenciais, espera 

em aeroportos, congestionamento de trânsito são relevantes. Diante disso, os 

pesquisados identificaram como os piores aspectos relacionados à queda da 

qualidade de vida no trabalho, os seguintes itens: trabalhar em horário noturno 

(60,9%), trabalhar em outra cidade, distante da residência e da família (67,9%).  

Na programação de serviços os itens mais citados como negativos foram: 

inadequação de desempenho dos colegas, afetando a continuidade dos serviços 

que executam (64,4%), interrupção constante de serviços (69,9%).  

[U16] Comentário: rever referncia  
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Em relação ao papel do indivíduo na empresa, os entrevistados acreditam 

que a qualidade de vida no trabalho melhora quando o trabalhador compreende o 

objetivo de seu trabalho (82,1%), compreende sua responsabilidade funcional 

(79,6%) e tem liberdade para se manifestar (77,9%) podendo oferecer opiniões e 

pareceres.  

Lentz (2009), em seu estudo de natureza quali-quantitativo, avaliou cinco 

dimensões: bem-estar físico e material, relação com outras pessoas, atividades 

sociais, comunitárias, cívicas, desenvolvimento pessoal e realização e recreação. 

A pesquisa foi realizada com 59 profissionais de enfermagem. Dentre estes, 22 da 

unidade de DST/AIDS e 37 da UTI neonatal, caracterizados em grupo A e grupo 

T, respectivamente. 

Em relação à qualidade de vida, o escore foi de 80,67 e um desvio padrão 

de 8,87. Os profissionais do grupo A apresentaram a maior pontuação de 193 e 

de menor pontuação atingiu 62. Já os do grupo T, o maior escore atingiu 96 

pontos e o menor 57. Os escores de baixa qualidade de vida da equipe da 

DST/AIDS foram referentes às dimensões atividade sociais, comunitárias e 

cívicas e recreação (LENTZ, 2000). 

Um bom convívio com a família, amigos e um bom relacionamento social 

com outras pessoas intervêm na qualidade de vida. A qualidade de vida além de 

ímpar pode ser também temporal, isso implica na experiência de uma 

determinada situação. A qualidade de vida pode ser definida por ela mesma 

vivendo e relacionando o interior com o exterior (LENTZ, 2000).  

 

 

[U17] Comentário: rever lentez 2009 
ou 2000 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

O presente estudo objetivou analisar as produções científicas sobre o 

impacto do trabalho noturno na qualidade de vida dos profissionais de 

enfermagem. 

A qualidade de vida tem como definição pela OMS a saúde não apenas 

ausência de doença, mas situação de bem-estar físico, mental e social. Outros 

autores definem como qualidade de vida não só ausência de doença, mas sim a 

presença de educação, saneamento básico, acesso a serviços de saúde e 

condições de trabalho.  

A qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que trabalham no 

período noturno tem uma relevante importância. Dentro dos artigos utilizados 

nesta revisão podemos concluir que a maioria dos profissionais de enfermagem 

que trabalham no período noturno é do gênero feminino, casado, com idade 

média de 40 anos e com filhos, possui mais de um emprego, e alega a finalidade 

de trabalhar no período noturno para uma melhoria de salário e disponibilidade 

para estar junto à família. Por outro lado, o profissional de enfermagem noturno 

priva de estar presente em festividades juntamente com sua família ficando 

predisposto ao isolamento social e algumas doenças em decorrência do plantão 

noturno podem ocorrer em decorrência dos anos trabalhados. 

Finalmente, na atual pesquisa, sobre a qualidade de vida de enfermeiros 

que trabalham no período noturno, percebemos uma carência de estudos 

publicados no Brasil, fazendo-nos sugerir uma maior exploração do tema. O 

conhecimento adquirido nesses estudos é de grande importância para dar 

continuidade em possíveis reflexões e críticas, não apenas no que tange à 

[U18] Comentário: rever este 
comentário pois não foi falado no texto  
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pesquisa em situação da qualidade de vida do profissional de enfermagem 

noturno, mas também para entender melhor a qualidade da assistência de 

enfermagem ao cliente. 
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