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INTRODUÇÃO

Diante às diversas conquistas das mulheres, a 

emancipação e inserção das mesmas no mercado de 

trabalho, tem sido tema de análise de diversos 

pesquisadores/as, sobretudo no sentido de pensar a 

posição ocupada por essas mulheres na sociedade 

contemporânea, que se diferencia em relação à 

ocupação dos homens. Tal fato deve-se, entre outros 

aspectos, à formação patriarcal da sociedade, que 

historicamente construiu o espaço do doméstico e/ou 

privado às mulheres, como reprodutoras e responsáveis 

pelo cuidado do lar e dos/as filhos/as, ao passo que o 

espaço do público destinou-se e se destina ainda aos 

homens, enquanto provedores do lar [1].

Nesse contexto, as profissões em que exige 

cuidado, são ainda consideradas inferiores, quando 

comparadas às profissões “ditas como masculinas”, ou 

pertencentes aos homens. Um exemplo disso é a 

profissão de enfermagem, considerada socialmente 

feminina, onde as mulheres sofrem com preconceitos e 

desvalorizações do seu trabalho e isso se reflete na 

desigualdade salarial, no abuso de poder e nas más 

condições para realização das atividades nessa área. 

Ainda na qualidade de vida do trabalho feminino, 

onde a atenção é bem menor, haja vista que o trabalho 

feminino, desde o início com a entrada das mulheres no 

mercado de trabalho, é cercado de interesses 

capitalistas e baixas condições de desenvolvimento e 

de bem-estar da classe de operárias femininas [2]. Essa 

desvalorização interfere diretamente na saúde pública, 

pois estas profissionais dedicam suas atividades ao 

cuidar de outras pessoas, e quando não estão em 

condições de fazê-lo, as conseqüências são percebidas 

no impacto direto à saúde de grande parte da sociedade. 

 Temos como objetivo nesta pesquisa analisar a 

influência do ambiente hospitalar na qualidade de vida 

das técnicas em enfermagem, trabalhadoras no setor de 

traumatologia em um hospital da rede estadual de 

saúde de Recife/PE, setor onde predomina a mão-de-

obra feminina. Ainda buscou-se discutir a importância 

da qualidade de vida do trabalho1 no ambiente 

hospitalar para essas profissionais.

METODOLOGIA

Para realização dessa pesquisa, foi feito um 

levantamento bibliográfico acerca do tema proposto e 

observações no ambiente hospitalar e entrevistas. Os 

dados foram levantados e analisados na perspectiva 

qualitativa, buscando entender a partir das falas das 

técnicas em enfermagem, com a aplicação de 

entrevistas semi-estruturadas, as percepções dessas 

profissionais sobre a relação ambiente hospitalar e 

qualidade de vida no trabalho. A pesquisa foi composta 

de uma amostra aleatória das profissionais do setor de 

traumatologia de um hospital da rede pública da cidade 

de Recife-PE. As observações das atividades 

desempenhadas pelas técnicas e as conversas durante 

horário de trabalho, entre o recebimento e passagem de 

plantão, compuseram os dados desta pesquisa. 

                                                          

1.  Aluna do curso de Economia Doméstica do Departamento de Ciências Domésticas, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom 
Manoel de Medeiros, s/n - Dois Irmãos, CEP: 52171-900, Recife/PE. E-mail: verônica.rodrigues11@yahoo.com.br
2. Economista Doméstica (UFV-MG), MSc. Ciências Sociais (UFBA) e Professora Assistente do Departamento de Ciências Domésticas, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, CEP: 52171-900, Recife/PE. E-mail: 
famestrado@yahoo.com.br



RESULTADOS 

Como resultados dessa pesquisa verificaram-se 

nas conversas ocorridas durante o plantão e nas 

entrevistas, queixas sobre a impossibilidade de 

realização das atividades da enfermagem pelas 

técnicas, devido principalmente à sobrecarga de 

trabalho e acúmulo de tarefas desempenhadas por essas 

profissionais. Podemos perceber isso no depoimento da 

técnica em enfermagem em um plantão diurno a seguir: 

“Eu já venho trabalhar pensando no que vou encontrar 

aqui, este plantão está um estresse. Tem uma 

funcionária de licença e só tá eu e outro que é doido. 

Toma meio mundo de remédio de doido, faz as coisas 

erradas e ainda por cima eu fui falar com a chefia e ela 

me disse que eu deveria ter paciência e ajudar a colega, 

é por que não são elas que têm que passar o dia 

correndo, ficam sentadas na cadeira o tempo todo e o 

mundo que se acabe” (ENTREVISTA REALIZADA 

EM ABRIL DE 2009). 

Com as análises das entrevistas percebeu-se uma 

sobrecarga física e emocional muito grande para as 

técnicas em enfermagem, e que segundo as mesmas 

dar-se devido à divisão desigual das tarefas entre os 

homens e as mulheres e atribuições do trabalho dentro 

do hospital (hierarquia), número reduzido de 

funcionários/as por turno, falta de cooperação e apoio 

dos superiores, colegas além da realização de tarefas de 

outras profissões com: psicólogos/as,enfermeiros/as, 

médicos/a e etc. Entende-se que a baixa remuneração, 

entre outros fatores, leva diversas profissionais de 

enfermagem a acumularem dois ou três empregos, no 

sentido de complementarem a renda e isso é mais 

difícil para as mulheres técnicas em enfermagem, pois 

além do trabalho nos hospitais ainda acumulam o 

trabalho no âmbito doméstico. O grau de cobrança e 

imposição pelos/as outros/as profissionais da equipe 

não é igual para todos/as profissionais de saúde, 

diferenciando conforme a hierarquia e sexo. Os 

processos de tomada de decisões relacionados à 

melhoria do ambiente de trabalho hospitalar, não 

contam com a participação das técnicas e auxiliares em 

enfermagem. Ou seja, todos esses aspectos influenciam 

negativamente na qualidade de vida do trabalho dessas 

profissionais, quanto na saúde das mesmas. 

DISCUSSÃO

Assim, observou-se que a maioria das técnicas em 

enfermagem entrevistadas, não percebem a influência 

do ambiente hospitalar na sua saúde, embora reclame 

das condições do mesmo e por isso acabam se expondo 

em riscos relacionados à sua vida laboral, que trazem 

conseqüências tanto para saúde física, mental, 

emocional quanto para as relações interpessoais dentro 

e fora do ambiente de trabalho. Isso reflete em 

dificuldades diversas, que vai desde a qualidade de 

vida no ambiente hospitalar e no espaço doméstico, 

quanto nas assistências prestadas. Essas profissionais 

além de cuidar, também necessitam de cuidados.
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