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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa que tem por objetivo analisar evidências científicas sobre as formas de 

resistência dos trabalhadores à gestão do trabalho em saúde visando sua proteção ao sofrimento 

psíquico e físico. Tem por objetivos específicos: a) analisar as queixas dos trabalhadores; b) 

identificar e descrever os diversos tipos de resistência ao sofrimento físico e psíquico; c) analisar 

as estratégias de resistência ao sofrimento físico e psíquico relacionado à gestão do trabalho em 

saúde; d) apresentar proposições e diretrizes para subsidiar mudanças nas formas de gestão do 

trabalho em saúde na perspectiva da construção de uma política de pessoal saudável e 

democrática. Realizou-se uma revisão sistemática da literatura por meio de consultas a artigos 

científicos publicados em periódicos indexados nas bases Lilacs, Scielo, Medline, de abril/2009-

abril/2014 em português, inglês e espanhol. Foi encontrado um total de 1010 artigos, sendo 

escolhidos para leitura mediante critérios de inclusão/exclusão 330 resumos. Analisaram-se na 

íntegra 25 artigos, nacionais e internacionais, selecionadas e classificadas segundo núcleos de 

sentido, categorias e subcategorias, construídas a partir da abordagem da Análise de Conteúdo. 

Os núcleos que emergiram da pesquisa são: 1) dimensão sofrimento, com categorias: 

“suscetibilidade” profissional, organização do trabalho e condições de trabalho. As principais 

subcategorias foram: sobrecarga de trabalho (40%); sofrer com a dor ou morte de pacientes 

(36%); falta de recursos materiais e humanos (28%); 2) dimensão estratégias de resistências, com 

categorias: enfrentamento e passividade, com as subcategorias: relações interpessoais (28%),  

silêncio (20%) e busca de apoio/ajuda (16%); 3) dimensão proposições para melhora da gestão, 

com categorias políticas e gestão de recursos humanos, mobilizações coletivas e condições de 

trabalho, com subcategorias: educação permanente (36%), instalação, manutenção e aquisição de 

equipamentos 12%, capacitação de gestores (8%). A voz dos trabalhadores abriram discussões 

importantes sobre como lidar com o sofrimento psíquico e físico e formaram um consolidado 

promissor para contribuir na busca da melhoria da qualidade do trabalho em saúde. 

 

Palavras-chave: Trabalhadores. Gestão do Trabalho. Saúde. Estratégias. Resistência.  Sofrimento 

psíquico e físico. 
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ABSTRACT 

 

This study examined the evidence scientific about the forms of coping and self-preservation used 

by workers in health management to protect and preserve themselves from psychological and 

physical suffering. The work has the following specific objectives: a) to examine the literature 

about complaints and coping to physical and psychological distress; b) identify and describe the 

various types of coping to physical and mental suffering; c) analyze the strategies and patterns of 

coping to physical and psychological distress; d) to propose guidelines in support of changes to 

forms of labor management in health from the perspective of building a democratic personal 

health policy. A systematic literature review was conducted through consultation of scientific 

articles published in journals indexed in the databases from Lilacs, Scielo and Medline over, of 

april/2009-april/2014 in Portuguese, English and Spanish. A total of 1010 articles, and 330 

abstracts were identified after criteria by inclusion / exclusion. Twenty five national and 

international articles were analyzed in full, selected and sorted units of meaning, categories and 

subcategories, built from the Content Analysis approach publications. The nuclei that emerged 

from the search and analysis of selected articles show the following distribution of issues: 1) the 

dimension of suffering were located within the categories: professional "susceptibility", 

organization of work and working conditions. The main subcategories were: workload (40%); 

suffering related to pain or death of patients (36%); lack of material and human resources (28%); 

2) coping strategies within the categories: coping and passivity, with subcategories: interpersonal 

relationships (28%), silence (20%) and seeking support/aid (16%); 3) possible dimensions of 

propositions for improvement of management, political categories and human resource 

management, collective mobilizations and working conditions, with subcategories: permanent 

education (36%), installation, maintenance 12% purchase of equipment and training of managers 

(8 %). The voice of workers opened important discussions on how to deal with the mental and 

physical suffering and formed a consolidated promising to contribute to the pursuit of quality 

improvement in health work. 

 

Keywords: Workers. Work Management. Health Strategies. Coping. Mental and physical 

suffering. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es examinar la evidencia científica sobre las formas de resistencia de 

los trabajadores a la gestión del trabajo en salud con el fin de protegerse de su sufrimiento 

psicológico y físico. Sus objetivos específicos son los siguientes: a) examinar las quejas de 

empleados; b) identificar y describir los diferentes tipos de resistencia al malestar física y 

psicológica; c) analizar las estrategias de resistencia al malestar físico y psicológica relacionada 

con la gestión del trabajo en salud; d) presentar propuestas y directrices para apoyar los cambios 

en las formas de gestión del trabajo en salud en la perspectiva de la construcción de una política 

de personal sana y democrática. Se realizó una revisión sistemática de la literatura a través de 

consultas de artículos científicos publicados en revistas indexadas en las bases de datos Lilacs, 

Scielo, Medline,  durante abril/2009-abril/2014 en portugués, inglés y español. Se encontró un 

total de 1.010 artículos, de los que fueron seleccionados para la lectura mediante criterios de 

inclusión / exclusión, un total de 330 resúmenes. Fueron analizadas en su totalidad 25 artículos 

nacionales e internacionales, seleccionados y ordenados en función de núcleos de sentido, 

categorías y subcategorías, construidos a partir de análisis de contenido. Los núcleos que 

surgieron de la investigación son: 1) dimensión sufrimiento, con las categorías: "susceptibilidad" 

profesional, organización del trabajo y condiciones de trabajo. Sus subcategorías principales 

fueron: carga de trabajo (40%); sufrimiento por el dolor o la muerte de los pacientes (36%); falta 

de recursos materiales y humanos (28%); 2) dimensión resistencias con las categorías: 

afrontamiento y pasividad, las subcategorías: relaciones interpersonales (28%), Silence (20%) y 

busca de apoyo / ayuda (16%); 3) dimensión propuestas de mejora de la gestión, con las 

categorías de políticas y gestión de recursos humanos, movilizaciones colectivas y condiciones de 

trabajo, con subcategorías: educación permanente (36%), instalación y mantenimiento y compra 

de equipos (12%), formación de directivos (8 %). La voz de los trabajadores abrió importantes 

debates sobre cómo lidiar con el sufrimiento mental y físico y formó un prometedor consolidada 

de contribuir a la búsqueda de la mejora de la calidad en el trabajo de salud. 

Palabras clave: Trabajadores. Gestión del Trabajo. Estrategias de Salud. Resistencia. Sufrimiento 

mental y físico. 
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APRESENTAÇÃO 

Minha trajetória de trabalho e o interesse pela temática da pesquisa. 

 

Nasci em 1975. Sabe-se que essa época foi marcada por inúmeros conflitos armados e 

movimentos de resistência civil, os quais ganhariam força, apesar da censura e da repressão da 

ditadura militar. Muitas pessoas foram presas, torturadas e também morreram. 

Hoje, em São Paulo, existe o Memorial da Resistência, uma instituição com espaço 

voltado para reflexão, sobre os momentos de resistência e repressão política que marcaram nossa 

história. 

Mas não foi isso que me motivou a escolher o tema resistência, nem minha infância 

pobre. Viver em condições precárias levou-me a começar a trabalhar muito cedo, aos 11 já tinha 

um emprego, aos 14 estava registrada e desde então nunca mais parei de trabalhar. Mas sempre 

estive empregada em trabalhos que visavam à lucratividade, à custa da exploração de mão de 

obra barata e propaganda enganosa. 

Meu primeiro emprego, não durou muito tempo, pois todos os menores eram escondidos 

quando chegava algum estranho na empresa, tinham medo que fosse alguma denuncia ao 

sindicato da minha categoria, o que de fato aconteceu certo dia e formos dispensados. Estudava à 

noite e às cinco da manhã, estávamos de pé com marmita na mão para trabalhar. O trabalho 

consistia em produzir talas para enrolar tecidos, essas talas eram revestidas com papel, e para isso 

usava cola, ou seja, além dos movimentos automatizados, vivíamos em um ambiente muito 

insalubre.  

Dos meus treze aos vinte e oito anos, trabalhei quase sempre no comércio, todos os dias 

da semana, incluindo alguns domingos e feriados. Aperfeiçoei-me na arte das negociações, e o 

que mais me chocou nesse período foi trabalhar em uma loja que criou um programa que embutia 

um valor a mais no final da nota de compra do cliente, o dono da loja alegava que era para pagar 

as embalagens, e quando alguém descobria, ele alegava erro de sistema. Sempre tive um senso de 

compromisso e responsabilidade muito grande que não me permitia faltar ao trabalho, mesmo 
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quando estava doente, executando desde um trabalho árduo braçal até atividades que exigiam 

apenas o diálogo para negociar. Tive momentos de alegria, mas, quase sempre tinha a impressão 

de que alguns sorrisos eram como gotas em um mar de tristeza! Pensava em como somos seres 

fragmentados. Em minhas atividades cotidianas, sentia culpa por ser tão incompleta na vida 

privada, e quando estava em minha privacidade ficava com a ‘cabeça’ no trabalho, por diversas 

vezes trabalhando de fato. O telefone e a internet nos mantêm refém de um trabalho infinito e de 

um imediatismo descomunal. 

Essa trajetória, fosse solteira, fosse casada e com filho pequeno, não me permitia 

questionar, reclamar ou desistir de tudo, aguentava minhas inquietações em silêncio, como se não 

houvesse escolha, e de certa forma, não havia... Não conhecia as leis, nem meus direitos. Por 

isso, resolvi que mudaria a história da minha vida, mudaria de emprego e estudaria muito. 

Em 2006 concluí o curso de Administração de Empresas e já estava a dois anos 

trabalhando em um banco do setor privado. Em comparação com meu histórico profissional 

anterior sentia que estava em um trabalho digno, pois tinha convênio médico, ticket refeição e 

alimentação, e para minha alegria não trabalha nos fins de semana. Estabilizei minha vida por um 

momento em um novo casamento em outra cidade. Tudo parecia bem, o trabalho consistia em 

cumprir as metas e quando as batia ou as superava, você era reconhecida e valorizada, o que era 

muito bom, receber aplausos e prêmios, por outro lado, quando qualquer funcionário não batia a 

meta era exposto e algumas vezes ridicularizado.  

Contentava-me com aquilo, resistia em silêncio, pois era o melhor que eu conhecia, até 

começar a trabalhar como gerente de equipes em uma central de telemarketing e descobrir uma 

realidade muito mais mecanizada, eu me sentia exatamente como dizia Marx, as pessoas agindo 

como coisas e as coisas como pessoas. Cada minuto era controlado, inclusive das idas ao 

banheiro, e para piorar era eu quem tinha que cobrar e punir os funcionários da minha equipe! 

Ora, não bastava treiná-los, acompanhar as vendas, dar feedbacks, fazer avaliações de 

desempenho, auditar ligações, entre outras coisas. Precisávamos acompanhar o tempo de cada 

atividade, inclusive quando caia a linha. Se o pós-atendimento passava de um minuto era motivo 



  

3 

 

para repreensão, pois se fossem contabilizados esses minutos, poderiam representar o salário de 

um funcionário! Argumento implantado e difundido pela empresa nas reuniões de equipes. 

Tudo aquilo foi me fazendo muito mal, auditar, a princípio, doze ligações por dia, me 

mostrou o outro lado, o do cliente, que ligava ou recebia a ligação, sendo ‘coagido’ a comprar e 

se você já recebeu ligações de um bom vendedor de telemarketing sabe do que estou falando.  E 

acreditem ou não, o pior de tudo não era só escutar o cliente se esquivando, aceitando a venda 

porque o atendente foi muito persuasivo ou gentil, casos de vendas que na prática não existiram, 

mas o cliente final teve ou tinha que pagar ou recorrer à Justiça. 

A empresa sempre faz você pensar que é o culpado, que é um profissional incompetente, 

ou não está habilitado para o cargo, assim sendo, a busca por aperfeiçoamento profissional é 

inevitável. Então, fiz vários treinamentos, uma especialização em Gestão de Pessoas e uma pós-

graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho. A resistência nessa fase é um pouco 

confusa, pois não temos certeza do por que estamos lutando, pois é uma batalha silenciosa, é a 

busca pela resistência física primeiramente, enquanto seu emocional ainda está em elaboração, 

não aceitava a doença e o sofrimento, porque admitir isso é demonstrar fraqueza. 

Tudo aquilo foi demais para mim, à beira de um enfarto e com depressão, me afastei do 

trabalho e um ano depois sai do emprego. Nesse período comecei a ler e escrever muito sobre 

trabalhado e saúde, e enviava textos para o sindicado dos trabalhadores sobre propostas visando 

melhores condições de trabalho. Certo dia, busquei na Internet pessoas que pensavam como eu, e 

encontrei meu atual orientador, o prof. Dr. Francisco Antonio de Castro Lacaz. 

Pela primeira vez na vida eu tinha certeza de onde estava e onde queria chegar, meu 

professor fazia parte da coordenação do curso de Saúde Coletiva, na área de concentração 

Política, Planejamento e Gestão em Saúde do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), desenvolvendo pesquisas sobre o tema Trabalho e 

saúde. 

Procurei, então, o professor Lacaz e fui convidada por ele a fazer parte do grupo de 

pesquisa do projeto “Gestão do trabalho em saúde em dois sistemas municipais do Estado de São 
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Paulo: implicações operacionais e psicossociais para uma política de pessoal”, projeto este 

realizado em parceria que envolve as Secretarias Municipais de Saúde de dois municípios de São 

Paulo e a Unifesp, o qual foi aprovado e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (Fapesp), coordenado pelo prof. Lacaz (LACAZ et al, 2010; 2014). 

Meu projeto inicial de mestrado era intitulado como “A dor do labor: um estudo sobre os 

efeitos do excesso de metas na saúde do trabalhador” e depois “A dor do labor: um estudo sobre a 

resistência relacionada à gestão e a correlação com excesso de trabalho”. A partir do que estava 

desenvolvendo e dada à similaridade com os objetivos do projeto já mencionado, meu orientador 

e eu optamos por realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a temática de resistência no 

trabalho em saúde, na medida em que contribuía sobremaneira para o andamento daquela 

investigação. Engajei-me no grupo de pesquisa coordenado pelo prof. Lacaz. Frise-se que a 

referida investigação foi pensada em função da possibilidade de se estudar as repercussões 

psicossociais da gestão do trabalho nos trabalhadores da saúde, com uma perspectiva de que 

fossem adotadas políticas de proteção e promoção da saúde dos trabalhadores do sistema de 

saúde a partir dos resultados apresentados. Sua metodologia previa entrevistas, encontros, 

seminários, oficinas e grupos focais nos dois municípios. Tive a oportunidade de participar de 

todos esses eventos e aprendi muito com os professores e com a equipe, pois em cada evento 

existia a troca de saberes e uma preocupação constante com a saúde dos trabalhadores. Os frutos 

de nossas atividades de pesquisa nos permitiram participar de Congressos estaduais e nacionais, 

com apresentações de trabalhos e publicações nos Anais de tais congressos.  

A saúde dos trabalhadores tem sido meu foco atual e como fui e sou trabalhadora, tive que 

ficar doente para buscar entender o sofrimento relacionado à gestão do trabalho.  

Alguns questionamentos me inquietaram: como cada pessoa resiste ao seu sofrimento no 

trabalho? Quais as estratégias de resistência adotadas para lidar com esse sofrimento? Em que 

consistem as formas de resistência dos trabalhadores à gestão do trabalho em saúde para enfrentar 

ao sofrimento? Uma revisão sistemática da literatura possibilitaria analisar e discutir esses 

aspectos? Tendo tais indagações como referência, passei a desenvolver o estudo que será 

apresentado a seguir.  
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1.  Introdução 

 

Resgatando brevemente a história, pode-se dizer que os primeiros atos de resistência à 

dominação no Brasil têm origem na luta e ação indígena. A mais famosa foi apontada por Vainfas 

(1992) e acorreu foi entre 1585 e 1586, sendo liderada por Antônio, que alegando estar 

encarnado, “chegou a reunir centenas de índios sob seu comando, anunciando para breve o fim da 

dominação portuguesa e da religião dos jesuítas - o que estimulou, de fato, diversas rebeliões 

indígenas [...] (p.5). 

Para Heck et al (2005, p.7) “A resistência indígena assumiu diversas formas e estratégias, que 

iam desde o confronto direto ou da guerra aberta até uma aceitação tácita da dominação, quando o 

contexto assim o exigia [...]”. 

No mundo inteiro, a mão de obra escrava foi base para o desenvolvimento do capital e, 

vergonhosamente vimos no Brasil acontecer à mesma coisa primeiramente com os indígenas e 

posteriormente com os negros. Milhões foram submetidos a maus tratos e todo tipo de violência 

em séculos de trabalho árduo. Diante disso, ocorreram muitas revoltas e atos de resistência que 

culminam com a assinatura da Lei Áurea (Lei Imperial n.º 3.353) pela Princesa Isabel em 13 de 

maio de 1888, sendo essa apenas uma das etapas de um longo processo em busca de tratamento e 

direitos iguais (BRASIL, 1888; SILVA, 2009). 

Já no século XX, em 1910 aconteceu a “Revolta da Chibata”.1 O líder da revolta, o 

marinheiro João Cândido, conhecido como ‘almirante negro’ escreveu em 22 de novembro de 

1910, uma carta para o presidente Hermes da Fonseca reivindicando o fim dos castigos físicos 

afim de não atacarem a cidade do Rio de Janeiro. Conforme a seguir: 

 

"Ilmo. e Exmo. Sr. presidente da República Brasileira, 

Cumpre-nos, comunicar a V.Excia. como Chefe da Nação Brasileira: 

Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a 

escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a Pátria nos dá; e até então não 

                                                           
1 A Revolta da Chibata foi o último ato de rebelião negra organizada, depois disso os grupos negros começaram a 

buscar novas formas de resistência. Disponível em http://www.gptec.cfch.ufrj.br/pdfs/chibata.pdf [acesso em 22 mar 

de 2014]. 

http://www.gptec.cfch.ufrj.br/pdfs/chibata.pdf
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nos chegou; rompemos o negro véu, que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado 

povo. Achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos 

os Oficiais, os quais, tem sido os causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, 

porque durante vinte anos de República ainda não foi bastante para tratarmos como 

cidadãos fardados em defesa da Pátria, mandamos esta honrada mensagem para que V. 

Excia. faça os Marinheiros Brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da 

República nos facilita, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham 

engrandecer a Marinha Brasileira; bem assim como: retirar os oficiais incompetentes e 

indignos de servir a Nação Brasileira. Reformar o Código Imoral e Vergonhoso que nos 

rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo, e outros castigos semelhantes; aumentar 

o soldo pelos últimos planos do ilustre Senador José Carlos de Carvalho, educar os 

marinheiros que não tem competência para vestir a orgulhosa farda, mandar por em 

vigor a tabela de serviço diário, que a acompanha. Tem V.Excia. o prazo de 12 horas, 

para mandar-nos a resposta satisfatória, sob pena de ver a Pátria aniquilada. Bordo do 

Encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Nota: Não poderá ser 

interrompida a ida e volta do mensageiro. Marinheiros. 

 

  Aqui se vê que o trabalho na marinha sofria um tipo de escravidão insuportável, a ponto 

de se pedir ao presidente da Republica intervisse. Se buscar mais profundamente na história o 

desfecho desse acontecimento será visto que os conflitos foram momentaneamente resolvidos 

para posteriormente recrudescerem, pois, João Cândido, foi internado como louco, antes de ser 

julgado e libertado. (DE SOUZA, 1997)  

Sabe-se que o trabalhador negro buscava em sua religião e cultura formas de resistir para 

amenizar seu sofrimento. 

 […] durante a escravidão o negro transformou não apenas a sua religião, mas 

todos os padrões das suas culturas em uma cultura de resistência social. Essa 

cultura de resistência, que parece se amalgamar no seio da cultura dominante, no 

entanto desempenhou durante a escravidão (como desempenha até hoje) um 

papel de resistência social que muitas vezes escapa aos seus próprios agentes, 

uma função de resguardo contra a cultura dos opressores.  (MOURA, 1989, p.34) 

 

Com o aumento do número dos trabalhadores assalariados e para continuar atendendo às 

demandas da expansão capitalista surge o incentivo à imigração europeia, ou seja, um novo tipo 

de força de trabalho em busca da acumulação de capital por meio da exploração da mão de obra 

barata. Com o fim da monarquia e o surgimento de uma nova forma de governo, os trabalhadores 

esperavam mudanças significativas já que buscavam melhores salários e condições de trabalho, 

quando surgem os movimentos da classe operária, mediante ação dos movimentos sindicais 

(BATALHA, 2003). 

Ocorre que, há uma desilusão com a República o que dá margem a três tipos de ação 

como afirma para Batalha (2003, p.174-175): 
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1) A da busca de obtenção de direitos sociais, sem questionamento do sistema político, 

sustentada pelo positivismo, cooperativistas e toda uma série manifestações do 

sindicalismo reformista; 

2) A conquista de direitos sociais aliada a direitos políticos; 

3) A posição de negação da política institucional, depositando na ação direta a forma de 

pressão necessária para obtenção de conquista. 

Para alguns autores, todavia, os operários seriam capazes de desenvolver suas próprias 

ideias democráticas sobre as possibilidades de governo se não fossem comandados por programas 

e ideologias partidárias oficiais, como refere Arendt (2005). 

Os sindicatos jamais foram revolucionários no sentido de desejarem a transformação 

simultânea da sociedade das instituições políticas que a representam; e os partidos 

políticos da classe operária têm sido, quase sempre, partidos de interesses, em nada 

diferentes dos que representam outras classes sociais. (p.228) 

Neste contexto os operários eram o único grupo que além de interesses próprios acabavam 

travando lutas econômicas e políticas. “Hoje em dia, os operários já não estão à margem da 

sociedade; fazem parte dela e são assalariados – detentores de empregos [...]. A importância 

política do movimento operário é hoje a mesma de qualquer outro grupo de pressão.” (ARENDT, 

2005, p.231) Além do mais: “A velha máxima de que primeiro vinham os partidos, depois os 

sindicatos e, por fim, os demais movimentos sociais não encontram mais respaldo no mundo real 

e em suas lutas sociais.” (ANTUNES, 2007, p.22). 

Para os trabalhadores da saúde, dos relatos mais antigos, a história mostra que muito antes 

de Hipócrates havia as práticas de saúde dos mágico-sacerdotais, que abordavam a relação 

mística entre as práticas religiosas e da saúde desenvolvidas pelos sacerdotes nos templos.2  

Quanto à ação das mulheres, além das sacerdotisas, havia as parteiras e as enfermeiras que 

tratavam dos ferimentos de guerra. A resistência dessa época é pouco relatada na literatura, já que 

os rebeldes homens eram torturados e mortos e a rebeldia feminina tratada com estrupo e morte 

(SAMPAIO e NOGUEIRA, 2011; OLIVEIRA; VOLPE; CUISSI, 2012). 

Ao longo da história há citação de resistências do movimento negro, nos discursos a ações 

dos trabalhadores sem-teto, nos movimentos feministas, indígenas, e dos trabalhadores do campo, 

                                                           
2 História da enfermagem, disponível em: http://www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-historia.htm [acesso 

em 22 mar 2014]. 

http://www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-historia.htm
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bem como nos movimentos de estudantes e trabalhadores urbanos. “[...] o desejo de libertação 

das ‘fadigas e penas’ do trabalho é tão antigo quanto à história de que se tem registro.” 

(ARENDT, 2005, p.12).  

A mercantilização do trabalho humano é um relato tão antigo como o capitalismo. O 

conceito marxista de mais-valia e mais-valia absoluta permite entender tal mercantilização como 

“A produção da mais-valia absoluta [que] gira exclusivamente em torno da duração da jornada de 

trabalho; [enquanto] a produção da mais-valia relativa revoluciona totalmente os processos 

técnicos de trabalho e as combinações sociais.” (MARX, 2008, p.578).  

Trabalho não é apenas um espaço de realização de mais-valia e de dominação do capital, 

mas também é espaço de produção de criação e difusão de valores coletivistas, de 

resistências e de lutas históricas dos trabalhadores pelo controle das relações e condições 

de trabalho, na tentativa de saneá-las. (SCOPINHO, 2010, p.604, grifos nossos) 

Ademais, pode se afirmar que, sob a aura de igualdade entre homens “livres” os 

trabalhadores passam a assumir maior protagonismo em defesa da saúde no trabalho, pois: 

O binômio trabalho-saúde há muito tempo desperta a atenção da humanidade, sobretudo 

depois que a Revolução Industrial associou o trabalho em massa e a mecanização a uma 

ideologia de desprezo pela condição humana dos operários, justificada pelo postulado da 

isonomia formal entre os membros da sociedade. Às providências iniciais de tratamento 

do trabalhador vitimado, geradas pela necessidade de preservação de mão de obra, 

sucederam medidas de intervenção nos ambientes de trabalho acompanhadas por 

profissionais médicos, engenheiros, ergonomistas, culminando com a conscientização 

dos trabalhadores quanto à necessidade de sua atuação direta na melhoria das condições 

de trabalhado na empresa. (DINIZ, 2003, p.16-17) 

Para Costa et al (2013) a prevenção de agravos relacionados ao trabalho mostra-se de 

forma paradoxal, porque embora haja tecnologias que possam suprir essa necessidade, observa-se 

que que existe uma deterioração das relações de trabalho com consequências e riscos graves. 

Além do mais Costa et al (2013) salientam ainda que a realidade esta calcada “em numa nova e 

forma de organização do Estado e do seu papel dentro das chamadas Políticas Sociais, isto é nos 

marcos do chamado neoliberalismo e da penetração do Aparelho de Estado na lógica privada 

[...]” (p.14) Sob a lógica privada e com a adoção das políticas neoliberais, o Estado encontra 

quatro estratégias que sustentam a política social neoliberal, ou seja, “corte dos gastos sociais, 

privatização, centralização dos gastos sociais públicos em programas seletivos contra a pobreza e 

a descentralização” (LAURELL, 1995, p. 167). 
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Para Antunes (2007) “[...] os serviços públicos, como saúde, energia, educação, 

telecomunicações, previdência, etc. também sofreram [...]” (p.17). 

As crescentes exigências e a pressão em busca do aumento da produtividade têm levado 

os trabalhadores a venderem além de sua força física, seu esforço mental (ANTUNES, 2007). 

Isto se reflete nas pesadas cargas de trabalho, pressões excessivas, demissões e 

reestruturação organizacional, além das condições econômicas, todas elas identificadas como 

fatores básicos do estresse patológico, às quais é necessário resistir (SELIGMAN-SILVA, 1994). 

 Essas dificuldades são motivos de preocupação para profissionais, das mais variadas 

áreas de atuação. Assim convém perguntar, “[...] até que ponto os trabalhadores pode reclamar, 

exigir, defender-se, resistir? Têm eles (as), teoricamente esse direito?” (VIANA, 1996, p.29).  

Neste estudo, o foco da resistência, estará voltado para os trabalhadores da área da saúde, 

na busca por apontar ações e manifestações relativas ao sofrimento relacionado ao trabalho. 

Assim, busca-se aqui essencialmente responder no que consistem as formas de resistência 

dos trabalhadores à gestão do trabalho em saúde para a proteção ao sofrimento físico e psíquico. 

Neste sentido, o embasamento da discussão estará ancorado no campo Saúde do 

Trabalhador (ST). Conforme apontam estudiosos do campo este é relativamente novo (LACAZ, 

1997; MINAYO-GOMES e LACAZ, 2005), especialmente no que se relaciona com o cuidado de 

quem cuida da saúde, ou seja, os profissionais que atuam nos serviços de saúde. 

No próximo capítulo será apresentado o arcabouço teórico conceitual chamando a atenção 

para a importância da resistência e de que forma está amparada pela legislação brasileira. Neste 

sentido, são apresentados e discutidos alguns documentos legais sobre a temática Saúde do 

Trabalhador e resistência.  

Na sequência, a visão da Psicodinâmica do Trabalho é apresentada para mostrar a 

articulação entre os temas sofrimento, condições e organização do trabalho e suas implicações 

psicológicas e, consequentemente, como isso se reflete nos trabalhadores que podem resistir de 

várias formas. As reflexões elaboradas a partir das contribuições de Hannah Arendt têm como 
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base a condição humana, e como esta está situada nos temas labor, trabalho e ação, também sua 

importância política e como esta repercute em questões tais como a injustiça social. A violência e 

ação sindical também são apontadas. 

 Ao final, nos itens resultados, discussão e considerações finais do presente texto é 

assinalado seu diálogo com o campo Saúde do Trabalhador, discutindo artigos elaborados como 

resultados de pesquisas reconhecidas e publicadas, mediante avaliação realista das limitações e 

possibilidades de contribuição. 

 

 

2. Aspectos conceituais e legais relacionados à resistência 

Nesta investigação, considera-se o sofrimento psíquico no trabalho, a partir dos estudos 

realizados por Seligmann-Silva com trabalhadores fabris (1994, p.79) sob o prisma de desgaste 

mental, entendido como “perda de capacidade potencial e/ou efetiva corporal e psíquica”, pois, 

“no trabalho alienado há uma utilização deformada e deformante das potencialidades psíquicas”. 

Seligmann-Silva (1994) associou o desgaste mental à ideia de "mente consumida", por 

meio de três abordagens: a primeira que compreendia quadros clínicos relacionados ao desgaste 

orgânico da mente; a segunda que compreendia variações de "mal-estar", dentre os quais a fadiga 

física e mental foram analisadas e a terceira em que o desgaste afetava inclusive a identidade do 

trabalhador, atingindo crenças e valores.  

Assim, é muito comum que os trabalhadores sintam-se desgastados, especialmente 

quando confrontam ou resistirem a algum tipo de situação ou problema. 

Neste sentido, a palavra “resistência” aparentemente não parece trazer dúvidas sobre seu 

significado. Ocorre que, quando se faz uma pesquisa sobre sua origem e significado nos 

dicionários, encontram-se as seguintes definições: 
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Ato ou feito de resistir e segundo como uma força que se opõe a outra (NOVO 

AURÉLIO, 1999, p.1752) o Grande dicionário Larousse (1999, p.786) além dessas 

definições inclui 3. Capacidade de resistir às fadigas físicas ou aos infortúnios morais. 4. 

Força que anula os efeitos de uma ação destruidora. 5. Defesa contra um ataque. 6. 

Oposição, reação, recusa de submissão à vontade de outrem. (...). 

Interessante notar que se adota um olhar crítico em relação a essas definições ver-se-á que 

uma coisa é a capacidade de resistir à fadiga e aos infortúnios, porque alguém pode resistir 

silenciosamente, ou seja, não concordar, mas também não reclamar e nem tomar nenhuma 

postura drástica, outra coisa é entrar em posição de ataque, criar uma oposição ou não se 

submeter à vontade de outrem, pois: 

Resiste-se lutando – e até fugindo. Resiste-se com tiros, palavras, espadas, poemas, 

pancadas, subornos, prisões, greves, canções, pedras, sentenças, bombas, terror, lock-

outs, boicotes, espiões, traições, discursos, recursos, ameaças, trapaças. Até com 

lágrimas se resiste [...] (VIANA, 1996, p.23) 

Vê-se também que essa palavra pode apresentar diversos significados conforme a área de 

estudos considerada: Física, Biologia ou Psicanálise, por exemplo. Do ponto de vista de Birman 

(2006), em Arquivos do mal-estar e da resistência, a resistência no campo psicanalítico tem 

como objetivo imobilizar a ameaça que vem de fontes externas, buscando garantir um espaço de 

existência e de pertencimento e sua maior preocupação é com o sofrimento psíquico que acomete 

os indivíduos. Seus textos estão divididos em três partes: Da servidão à Fraternidade; Poder e 

subjetivação e Desejo de resistência, ambos os temas são polêmicos e, segundo o autor, 

apresentam-se na modernidade de forma vergonhosa. Aqui se concorda com Birman (2006) no 

que se refere ao, desejo de resistência, naquilo que o autor indica que resistir é preciso, num 

conceito de alinhamento com os processos de subjetivação foucaultiana. 

Souza (2003) apresenta o pensamento de Foucault sobre a resistência: 

[...] o conceito de resistência em Michel Foucault mostra-se assim diretamente ligado ao 

de subjetivação, na medida em que resistir e subjetivar-se remetem a um modo de 

produção de sujeito cujas relações de força agem tencionando-se, mas nunca se 

obstruindo. [...] Se o assujeitamento é um fato historicamente inexorável, não deixar-se 

assujeitar é resistir é abrir-se a outros modos de ser sujeito, ainda que desconhecidos. 

(p.42) 

Na literatura inglesa é utilizado o termo coping, considerado por Antoniazzi et al (1998, 

p.273) como “[...] o conjunto das estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a 
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circunstâncias adversas” os quais acreditam que desde o início do século muitos pesquisadores da 

área psicológica “têm concebido o coping, enquanto correlato aos mecanismos de defesa”. 

(p.274). 

Não foi encontrada na literatura pesquisada uma definição clara para estratégias de 

resistência. Como já de conceituou resistência, será aqui apontada a forma pela qual os autores, 

pela similaridade com o conceito usado na psicodinâmica do trabalho, que conceituam o que são 

as estratégias defensivas, consideradas por Moraes (2011, p.102) como “[...] recursos construídos 

pelos trabalhadores para lidar com o sofrimento, que inevitavelmente integra o trabalhador, visto 

o confronto entre os desejos do sujeito e a resistência imposta pelo real”, destacando que “a 

identificação das estratégias defensivas conduz a compreensão do sofrimento.”  

As estratégias defensivas no trabalho podem ser individuais ou coletivas, Dejours et al. 

(1994) definem as estratégias defensivas coletivas como o mecanismo pelo qual os trabalhadores 

buscam modificar, transformar e minimizar sua percepção da realidade que o faz sofrer, pois 

como afirma Mendes (2010, p.94): “O comportamento defensivo ocorre, na maioria das vezes, 

pela incapacidade do indivíduo de simbolizar o fato e pelo estado de desamparo em que se 

encontra, impossibilitando-o de expressar o seu incômodo para mudar de situação.” 

A diferença fundamental entre um mecanismo de defesa individual e uma estratégia 

coletiva de defesa é que o mecanismo de defesa está interiorizado (no sentido psicanalítico do 

termo), ou seja, ele persiste mesmo sem a presença física de outros, enquanto a estratégia coletiva 

de defesa não se sustenta a não ser por um consenso, dependendo assim, de condições externas. 

(DEJOURS et al, 1994, pp.128-129). 

De acordo com Leite (2003) os trabalhadores podem:  

[...] recorrer aos sindicatos para fazerem suas denúncias, entretanto as empresas 

brasileiras parecem estar optando por um modelo nitidamente anti-sindical [...] 

envidando inúmeros esforços para afastar as entidades representativas dos trabalhadores 

do processo de mudanças. (pp.91-93)  

 Esse tipo de impedimento, ou mesmo, as negociações unilaterais, sempre ocorreram, 

todavia os trabalhadores podem e devem se unir, porque de acordo com Linhart (2007), torna-se 

necessário que as “[...] instâncias coletivas estimuladas por valores que escapam à racionalidade 
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de visão hegemônica das direções, estejam presentes e ativas na empresa para preservar certa 

forma de vínculo social e para recriar as condições de negociação da mudança” (p.123). 

Acrescenta-se a essa busca, também, outras instâncias coletivas de apoio, ou seja, as leis 

da saúde do trabalhador, em especial trabalhadores da saúde, como apontam o próximo item. 

 

 

2.1 Bases legais e documentos sobre Saúde do Trabalhador e Resistência 

Dentre as bases legais que tratam da ST a primeira referência é a Constituição Federal de 

1988, que em seu Art. 196 prescreve: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. 

Ademais, na Constituição Federal de 1988, a Saúde foi considerada como Direito Social, 

ficando garantida aos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança.  

De acordo com a Lei 8080/90 Art. 6º p.3º, entende-se por saúde do trabalhador: 

O conjunto de atividades que se destinam através de ações de vigilância epidemiológica 

e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como 

visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho devido à abrangência de seu campo de ação, 

a Saúde do Trabalhador apresenta caráter intra-setorial, envolvendo todos os níveis de 

atenção e esferas de governo no SUS, e intersetorial (incluindo a Previdência Social, o 

trabalho, o meio ambiente, a justiça, a educação e os demais setores relacionados com as 

políticas de desenvolvimento) o que exige uma abordagem interdisciplinar, com a gestão 

participativa dos trabalhadores. (BRASIL, 1990) 

A convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da 

segurança e saúde dos trabalhadores, em seu artigo 19 – f. prevê: 

O trabalhador informará de imediato ao seu superior hierárquico direto sobre qualquer 

situação de trabalho que ao seu juízo envolva, por motivos razoáveis, um perigo 

iminente e grave para sua vida ou sua saúde; enquanto o empregador não tenha tomado 
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medidas corretivas, se forem necessárias, não poderá exigir dos trabalhadores que 

reiniciem uma situação de trabalho onde exista com caráter continuo um perigo grave e 

iminente para sua vida ou sua saúde. (OIT, 1986) 

A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, 

proteção e recuperação da saúde e as leis previdenciárias (8.212/91 e 8.213/91) instituíram 

normas de amparo à saúde dos trabalhadores (BRASIL, 1990, 1991). 

Quanto aos serviços relacionados à saúde dos trabalhadores, a Coordenação Geral de 

Saúde do Trabalhador (CGST) do Ministério da Saúde (MS) institui mediante a Portaria nº 1.679, 

(BRASIL, 2002) a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast). Esta 

rede buscando priorizar a regulamentação e implantação de políticas de atenção à saúde dos 

trabalhadores, a partir da ação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). 

Espera-se que estes atuem como suporte de serviços no SUS. 

A aprovação da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador (PNSST) pelo 

Decreto-lei decreto nº 7.602/20113 tem por objetivos a promoção da saúde e a melhoria da 

qualidade de vida do trabalhador, a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos e 

relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou redução dos 

riscos no ambiente de trabalho. 

O MS por meio da Portaria nº 1823 de 23 de agosto de 20124 instituiu a Política Nacional 

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT). Em consonância com o disposto no inciso 

V do art. 16 da Lei orgânica nº 8080/90 (BRASIL, 1990), objetivando a necessidade da definição 

dos princípios, das diretrizes e das estratégias a ser observada nas três esferas de gestão do SUS 

no que se refere à saúde dos trabalhadores, a referida Portaria prevê: 

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

Art. 2º A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como 

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

três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da 

                                                           
3 Disponível em: www.planaldo.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7602.htm. [Acesso em 20 fev 

2014]. 

4 Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html acesso em [20 fev 

2014] 

http://www.planaldo.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7602.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html%20acesso%20em%20%5b20
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atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando à promoção e 

a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos 

modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. 

Art. 3º Todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua 

localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou 

informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, 

avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou 

desempregado são sujeitos desta Política. 

Parágrafo único. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora alinha-

se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a 

transversalidade das ações de saúde do trabalhador e o trabalho como um dos 

determinantes do processo saúde-doença. 

  Assim, atualmente, o maior desafio não é mais o reconhecimento do direito à saúde dos 

trabalhadores, já que as normas jurídicas a respeito são numerosas e suficientemente claras para 

proclamá-lo. “A luta que deverá ser travada é para que esse direito já consagrado objetivamente 

venha a incorporar-se na realidade dos ambientes e processos de trabalho, no dia a dia do 

trabalhador.” (OLIVERIA, 2002, p.78).  

Partindo da premissa de que as leis foram feitas para serem respeitadas e obedecidas, a 

resistência também está amparada pela lei, contra as arbitrariedades do Estado. Assim, o art. 5º da 

Constituição Federal traz alguns pontos interessantes concernentes aos direitos individuais e 

coletivos: 

III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de (...); 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização (...); 

Como visto, o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil assegura o direito de livre 

expressão e manifestação dos cidadãos, individual e coletivamente, o que sustentaria a 

possibilidade de resistir a desmando e medidas autoritárias. 
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A Carta de Ottawa (WHO, 1986), documento apresentado na Primeira Conferência sobre 

Promoção da Saúde, realizada em Ottawa Canadá em novembro de 19865, prevê ações que se 

relacionam com o campo ST: 

 Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis. 

 Criação de ambientes favoráveis à saúde. 

 Desenvolvimento de habilidades a atitudes pessoais.  

 Reorientação dos serviços de saúde.  

Pode-se afirmar que todas as ações são importantes e merecem atenção. Aqui, serão 

discutidas duas delas que estão intimamente relacionados com o tema da pesquisa: criação de 

ambientes favoráveis à saúde e desenvolvimento de habilidades pessoais, mediante capacitações 

periódicas dos trabalhadores. Quanto ao primeiro aspecto diz o documento: 

 Nossas sociedades são complexas e inter-relacionadas. Assim a saúde não pode estar 

separada de outras metas e objetivos. [...] organização social do trabalho deveria 

contribuir para a constituição de uma sociedade mais saudável. A promoção da saúde 

gera condições de vida e trabalho seguras, estimulantes, satisfatórias e agradáveis [...].” 

(OMS, 2002)  

No que se refere ao segundo aspecto, o documento aponta que para o: 

Desenvolvimento de habilidades pessoais: É essencial capacitar [para] capacitar as 

pessoas para aprender durante toda a vida, preparando-as para as diversas fases da 

existência, o que inclui o enfrentamento das doenças crônicas e causas externas. Esta 

tarefa deve ser realizada nas escolas, nos lares, nos locais de trabalho e em outros 

espaços comunitários. (OMS, 2002) 

Quanto ao papel dos serviços de saúde, é importante salientar que o documento sugere 

uma reorientação no seu papel, afirmando que há: 

A responsabilidade pela promoção da saúde nos serviços de saúde deve ser 

compartilhada entre indivíduos, comunidade, grupos, profissionais da saúde, instituições 

que prestam serviços de saúde e governos. (...) A reorientação dos serviços de saúde 

também requer um esforço maior de pesquisa em saúde, assim como de mudanças na 

educação e no ensino dos profissionais da área da saúde. Isto precisa levar a uma 

mudança de atitude e de organização dos serviços de saúde para que focalizem as 

necessidades globais do indivíduo, como pessoa integral que é. (OMS, 2002) 

 

Ainda sobre o tema educação e ensino dos profissionais da área da saúde, sabe-se que 

envolve uma gama de fatores desde treinamento e desenvolvimento até avaliação de desempenho 

individual e coletivo. Na área da Saúde Coletiva, essa atividade tem sido denominada como 

                                                           
5 Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf acesso em [04 Março 2014] 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf%20acesso%20em%20%5b04
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Educação Permanente (EP) em saúde. Para Ceccim (2005a), o conceito de Educação Permanente 

em Saúde está intimamente relacionado à formação, gestão e atenção em saúde.  

A Educação Permanente em Saúde pode corresponder à Educação em Serviço, quando 

esta coloca a pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos para a formação 

técnica, submetidos a um projeto de mudanças institucionais ou de mudança da 

orientação política das ações prestadas em dado tempo e lugar. (p.162) 

 
A política de educação permanente em saúde, de acordo com Ceccim (2005b), constitui 

uma estratégia fundamental às transformações do trabalho, “para que este seja também um lugar 

de atuação crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente competente”. (p.976) 

Essa ação foi abordada no relatório da 10ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) 

(BRASIL, 1998, p.34) no sub tópico Política Nacional de Informação, Educação e Comunicação 

em Saúde. No relatório é apontado que: 

Os gestores do SUS devem garantir meios políticos, financeiros, institucionais e 

administrativos para que as atividades de Informação, Educação e Comunicação em 

Saúde visem ao interesse público e tenham caráter estratégico na organização de todas as 

ações e serviços do SUS. 

Os gestores do SUS devem elaborar, com o acompanhamento dos Conselhos de Saúde, 

um Plano de Educação e Saúde que contemple: implantação progressiva de programa de 

Educação em Saúde em toda a rede de ensino; a ocupação progressiva e racional de 

espaços na mídia [...]. 

Os gestores do SUS devem implantar, em todos os níveis, núcleos Interinstitucionais de 

Educação em Saúde, em parcerias técnicas e administrativas com universidades e outras 

instituições públicas e entidades sociais que militem na defesa e desenvolvimento do 

SUS, para estudar, pesquisar e implementar políticas e estratégias de educação popular, 

desenvolvimento de trabalhadores em Saúde e comunicação social, implementados de 

forma democrática e participativa. 

  Tal temática foi objeto de elaboração da Norma Operação Básica em Recursos Humanos 

(NOB-RH) que objetiva capacitar aos trabalhadores para lidarem com as questões referentes às 

condições e processos de trabalho. Dessa forma as questões do ambiente de trabalho e falta de 

investimentos na Educação Permanente abrem espaço para que os trabalhadores resistam o que, 

como será visto a seguir, tem claro respaldo jurídico. 
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2.2 - A resistência como direito dos trabalhadores 

Considerando que a resistência está diretamente ligada à submissão no trabalho, afirmam 

dialeticamente Mendes & Dias (1991, p. 347) que “[...] a Saúde do Trabalhador considera o 

trabalho, enquanto organizador da vida social, como o espaço de dominação e submissão do 

trabalhador pelo capital, mas, igualmente, de resistência, de constituição, e do fazer histórico ”. 

Em consonância, alguns autores apontam que os modos de dominação dentro das 

organizações e as formas de resistências dos trabalhadores podem se manifestar de diferentes 

modos, padrões e possibilidades, e de certa forma, como sugerem Ferreira et al (2011, p.32) “[...] 

a dominação e a resistência se inscrevem numa dialética de embate permanente’, caracterizando o 

modo de produção capitalista de forma a influenciar a conduta de seus protagonistas.” 

 Ferreira et al (2011) apontam três concepções do mundo de produção, a primeira delas 

está relacionada à visão dominante do ser humano, nessa concepção, os trabalhadores são vistos 

como peças ou coisas para cumprir metas, a segunda trata da visão dominante de trabalho, sendo 

abordado como modo de produção de riquezas, principalmente pela geração de mais-valia e a 

terceira é concernente à visão dominante de organização, voltada para produção e alcance de 

missões.  

Nessa concepção, as organizações apoiam seu funcionamento e sua história na produção 

cultural simbólica de valores, crenças, mitos e ritos que visam a manter o status quo; e “a 

exacerbação da competitividade; a consagração do individualismo; ao enaltecimento do culto de 

personalidade; e a alienação sociohistórica” (FERREIRA et al, 2011, p.33). 

Em um contexto contemporâneo num mundo de economia cada vez mais globalizado, 

“[...] as formas de resistência reúnem um cardápio de práticas, iniciativas e condutas que, no 

fundamental, se contrapõem aos modos de dominação”. (FERREIRA et al, 2011, p.34). 

Considera-se aqui que a globalização com Held e McGrew (2001) é muito mais do que a 

ampliação de relações e atividades sociais atravessando regiões e fronteiras, representando 

também uma mudança significativa no alcance espacial da organização social e da ação, que 

passa para uma escala inter-regional ou intercontinental. 
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Para Foucault, tudo está imerso em relações de poder e saber, pois “[...] a questão do 

poder [...] é, por natureza, o objeto de uma luta [...]” (FOUCAULT, 1986, p.139) e, para tal autor, 

toda luta é sempre uma resistência dentro da rede de poderes, salientando ainda que onde há 

poder há resistência e não existe um lugar específico da resistência, mas sim pontos móveis e 

transitórios que estão distribuídos por toda a estrutura social, algumas vezes restam lutar pelos 

seus direitos e pela dignidade (FOUCAULT, 1986). 

Não raro as pessoas manifestam-se contra a lei e decisões governamentais e “Se, na 

sociedade global, pode-se resistir com a lei, em face da lei e até contra o poder de onde emana, na 

empresa não é muito diferente.” (VIANA, 1996, p.70).  

Ademais, pode-se dizer que quando o trabalhador quando faz algum tipo de 

enfrentamento considerado pelo empregador como uma desobediência, salientando seu direito de 

“ser obedecido”, cumpre avaliar se trabalhador não está agindo em sua legítima defesa, pois a 

partir desse olhar “quem resiste não se opõe a um poder jurídico de comando, mas ao poder de 

fato que o extravasa”. (VIANA, 1996, p.84-85).  

Todavia, Viana (1996) traz uma preocupação como o significado que a resistência assume 

nas organizações, pois pode significar recusa a deveres e/ou obrigações; não colaboração; 

trabalho arbitrário (em desacordo com o que foi solicitado) e sabotagem (quando o trabalhador 

propositalmente prejudica a empresa). 

Assim para Viana (1996), os direitos podem ou não ser efetivos, mas as pessoas têm o 

direito de resistir. Ainda nesse sentido, o autor, relata que a resistência pode de manifestar-se de 

vários modos: 

É ativa quando se realiza comissivamente, como na hipótese de um empregado que usa o 

equipamento de segurança proibido pelo empregador. Passiva, quando se exercita 

omissivamente, como acontece se o empregado deixa o estabelecimento ao fim da 

jornada normal, descumprindo uma ordem de fazer hora extra;  

Expressa, quando o empregado manifesta diretamente a sua decisão de não cumprir a 

ordem, por entendê-la ilegal ou injusta. Tácita, quando desobedece silenciosamente, o 

que pode, na prática, confundi-la como inadimplemento culposo da obrigação: basta 

situar a hipótese do empregado desidioso que, de todo modo, não obedeceria àquela 

ordem, ainda que lícita... 

Violenta quando se exprime com agressões a pessoas ou coisas; pacífica, na hipótese 

contrária.  
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É Total a resistência quando o empregado deixa de cumprir a ordem por inteiro. Parcial, 

quando a cumpre em parte, ou a cumpre mal; 

É imediata, quando o empregado se recusa a obedecer. Mediata, quando apela para 

outros meios, como, por exemplo, a retenção de ferramentas; 

É simples, quando o empregado, para resistir, não viola o direito alheio. Qualificada. Na 

hipótese contrária, como aconteceria se, ao ver-se censurado abusivamente, tapasse a 

boca do ofensor; (VIANA, 1996, pp.93-94, itálico do autor). 

Com relação à adequação ao sistema jurídico Viana (1996) menciona que a resistência 

pode ser legal ou ilegal; legítima ou ilegítima; regular ou irregular. “Ao tratarmos da resistência 

pelo direito posto, observamos a sua semelhança com a legítima defesa.” (VIANA, 1996; p.282) 

Dessa forma a luta é vista como um estado de necessidade e, desde que não haja crimes, 

as lutas coletivas podem fortalecer o direito do trabalhador, como afirma Viana (1996), e para 

isso não basta à vontade lutar, é preciso um sentimento coletivo de justiça. 

Esse sentimento coletivo não é, necessariamente, o da categoria, nem o de todos os que 

trabalham numa empresa, muito menos o da sociedade global. Pode ser o de um pequeno 

grupo de empregados, pertencentes a um simples setor da empresa. Seja qual for esse 

grupo, porém, é preciso que forme um verdadeiro conjunto, buscando fins comuns, não 

se reduzindo a simples soma de indivíduos isolados. Formado o grupo, presente a ideia e 

sentido o direito que se quer, a luta que se trava passa a ser, como dissemos, uma luta de 

resistência, por rebelar-se contra o injusto. (VIANA, 1996, p.281) 

A resistência coletiva pode manifestar-se por meio de greves, espontaneamente ou por 

iniciativa da ação de sindicatos. Por outro lado, a resistência individual é mais específica, e pode 

ser ignorada pelo empregador. 

Frise-se que o direito de greve no Brasil está assegurado pela Lei nº 7.783, de junho de 

1989 (BRASIL, 1989), a qual dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades 

essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras 

providências6. 

 A OIT propõe-se a apoiar os países membros em busca da decência, meios de subsistência 

e dignidade no trabalho. Isso inclui a formulação de políticas e programas para promoção dos 

direitos humanos básicos o que melhoria das condições de trabalho e de vida; aumento das 

oportunidades de emprego internacionais; criação de normas internacionais do trabalho; um 

extenso programa de cooperação técnica internacional; ajuda aos países para implantar essas 

                                                           
6 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm [acesso em 23 mar 2014] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm
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políticas e atividades de formação, ensino e pesquisa7. Preocupações como essas têm gerado 

discussões e levado pesquisadores do mundo inteiro a buscarem meios de colocarem em prática a 

busca dessa dignidade no trabalho. 

 Serão apresentados a seguir alguns conceitos e teorias sobre trabalho e resistência a partir 

da Psicodinâmica do Trabalho e das contribuições de Hannah Arendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Disponível em http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm [acesso em 23 

mar 2014] 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm
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3. Trabalho e Resistência: segundo a Psicodinâmica do Trabalho e Hannah Arendt. 

3.1 A visão da psicodinâmica do Trabalho. 

A Psicodinâmica do Trabalho tem como campo de estudo o homem na 

interação com o seu trabalho e, mais especificamente, a organização do 

trabalho e as situações geradas nesse âmbito. (BRUCH e MONTEIRO, 

2011, p.122-123) 

A psicodinâmica do trabalho surge na década de 1950 e o psiquiatra Le Guillant (1900-

1968) foi um dos fundadores dessa abordagem. Nessa época as pesquisas voltavam-se para os 

quadros neuróticos ou psicóticos associados ou não ao suicídio. Em 1965 Le Guillant realizou um 

estudo com telefonistas de Paris, onde identificou um distúrbio que ele chamou de Síndrome da 

Fadiga Crônica Nervosa (CODO, 2002). 

No Brasil, Codo, assim como Le Guillant, pesquisou sobre doenças mentais e trabalho. 

(JACQUES, 2003). Para ele “o sofrimento psíquico e a doença mental ocorrem quando e apenas 

quando, afeta esferas da nossa vida que são significativas, geradoras e transformadoras de 

significado” (CODO, 2002, p.174) Ademais,  

O principal mérito da Psicodinâmica do Trabalho é, sem dúvida, ter exposto as 

possibilidades de agressão mental originadas na organização do trabalho e identificáveis 

ainda em uma etapa pré-patológica. Na medida em que não é possível falar-se de 

distúrbio que possa ser associado a uma situação específica de trabalho, o 

desvendamento do sofrimento psíquico desde o estado pré-patológico permite progredir-

se na identificação das conseqüências da organização taylorista do trabalho sobre o 

aparelho psíquico dos indivíduos e pensar-se em uma intervenção terapêutica precoce. 

(MERLO, 2002, p. 140) 

Christophe Dejours inova os estudos sobre as repercussões das condições e organização 

do trabalho, através de uma publicação inicialmente em francês. No Brasil a obra foi publicada 

em 1987 com o título ‘A Loucura do Trabalho: estudo de psicopatologia do Trabalho’. Como o 

sofrimento psíquico se encontra entre o patológico e o estado de bem estar, Dejours (1987) traz a 

questão de como a relação do indivíduo com o trabalho envolve carga psíquica, mostrando que o 

indivíduo não adoece apenas pela fadiga do corpo físico, mas pela forma como ele reage e 
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interpreta as situações do cotidiano, e se nenhuma modificação da organização do trabalho 

intervém então a fadiga desencadeia a patologia, o termo psicodinâmica do trabalho, passou a ser 

utilizado objetivando buscar compreender como os trabalhadores que sofrem com condições de 

trabalho precárias, mantém um relativo equilíbrio psíquico. 

Praticamente todas as abordagens na literatura relacionam o sofrimento psíquico e físico, 

estresse, entre outros, à gestão do trabalho, tendo como foco a organização e condições de 

trabalho (BLANCH et al, 2007; DEJOURS, 1987; LACAZ, 2000; MENDES, 2010, MERLO, 

2002). 

Faz-se aqui necessário esclarecer que o conceito de organização do trabalho na 

interpretação de Dejours (1987) está relacionado à tarefa desenvolvida, à divisão do trabalho, ao 

sistema hierárquico, à relações de poder, responsabilidade e modalidade de comando e pode se 

tornar uma fonte de sofrimento psíquica no trabalho. O sofrimento mental resultante da 

insatisfação do trabalhador com seu ambiente de trabalho pode desencadear o processo de 

adoecimento (LAURELL E NORIEGA, 1989; DEJOURS et al., 1994).  

Já as condições de trabalho são as circunstâncias ambientais de carácter físico, químico e 

biológico; envolvendo também a segurança, a ergonomia e condições de higiene; bem como as 

características do posto do trabalho, podendo influenciar também a saúde dos trabalhadores 

(LAURELL E NORIEGA, 1989; DEJOURS et al., 1994).  

Estudando as implicações psicológicas do trabalho contemporâneo, Blanch et al (2007) 

realizaram um estudo hispanoamericana, o projeto se investigação El capitalismo organizacional 

como fator de riesgo psicossocial, no período de 2008-2010, com o qual buscaram contribuir 

para uma perspectiva psicossocial e uma melhor compreensão da realidade dos trabalhadores e 

trabalhadoras do setor da saúde.  Participaram do estudo 1253 profissionais da área da saúde que 

trabalhavam em diversos hospitais na Espanha, Chile, Colômbia e Brasil.. As entrevistas semi-

estruturadas apresentaram resultados similares incluindo excesso de trabalho e falta de tempo, 

que segundo os autores deram margem para diversos tipos de estratégias, umas de tipo “activo” 

que prioriza, seleciona, delega, levando trabalho para casa, fazendo tudo o que pode, incluindo 
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outras formas de estratégia para controle do estress como esportes e yoga. Enquanto outras 

pessoas optam por estratégias, do tipo “passivo”, entendidas como resignação, aceitação e 

adaptação. Os resultados apontaram pontos críticos no que se refere às condições de trabalho, 

clima social de trabalho, bem estar laboral e de mal estar psicofisiológico (BLANCH et al, 2007; 

BLANCH e STECHER, 2010).  

Nem toda resistência leva ao enfrentamento, as pessoas são condicionadas a obedecer: 

 En un mundo dominado por el capitalismo y em organizaciones dominadas por sus 

gestores, la obediência a las demandas del mercado y de la organización parece no sólo 

un imperativo moral, sino también del sentido común, de la lógica cientifica y de la 

legitimidade política. (BLANCH e STECHER, 2010, p.7)   

Blanch (2011a), sob outra perspectiva, aponta que algumas estratégias de enfrentamento 

têm um caráter de conformação com os requisitos da organização e aponta alguns sinais de 

resistência que podem ser individuais ou coletivas, tais como: críticas, queixas, negociações 

coletivas e greves. 

Ainda sobre as resistências Blanch (2011a) menciona as micro resistências dos 

trabalhadores, que podem definir um limite na quantidade de trabalho por conta própria, serem 

seletivos com o trabalho que está realizando, deixarem uma tarefa de hoje para amanhã, não ficar 

no posto de trabalho, mentir para sair do trabalho ou fingir não entender algum erro, são 

consideradas pelo autor como formas sutis de resistência.  

Independentemente do país de origem, os trabalhadores buscam formas de amenizar ou 

prevenir o sofrimento, seja em micro, pequenas ou grandes escalas e, como será apresentado no 

próximo item, ver-se-á que tais questões de caráter global são inerentes à natureza da vida 

humana. 
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3.2 – As contribuições de Hannah Arendt 

Hannah Arendt, filósofa judia, pensadora da política e da liberdade, foi aluna de 

Heidegger, Husserl e Karl Jaspers. Suas obras tornaram-se grandes contribuições para a filosofia 

contemporânea. Realizou estudos sobre a liberdade humana, poder, público e privado, violência, 

comunicação, trabalho. 

 Em seu livro A Condição Humana, publicado em 1958, traz uma reflexão central para 

‘Pensar o que estamos fazendo’, seja para concordar ou discordar, a filósofa menciona 

Aristóteles, Platão, Sócrates, Demóstenes, Marx, Kant, Nietzsche, Locke, dentre outros. Na 

Introdução Arendt relatou que se propunha a fazer uma reconsideração da condição humana à luz 

das mais novas experiências e dos temores mais recentes. Para ela, os temas principais a discutir 

são labor, trabalho e ação. 

O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujo 

crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio têm a ver com as necessidades 

vitais produzidas e introduzidas pelo labor no processo da vida. A condição humana do 

labor é a própria vida. O trabalho é atividade correspondente ao artificialismo da 

existência humana, existência esta não necessariamente contida no eterno ciclo vital da 

espécie, e cuja mortalidade não é compensada por este último. O trabalho produz um 

mundo ‘artificial’ de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural [...] A  

condição humana do trabalho é a mundanidade. A ação, única atividade que exerce 

diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à 

condição humana da pluralidade, ao fato de que homens, e não o Homem, vivem na 

Terra e habitam o mundo (ARENDT, 2005, p.15). 

Esses conceitos estão ancorados na ideia de que as pessoas são “[...] seres condicionados: 

tudo aquilo com o que entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua 

existência, tornando-se parte da condição humana.” (ARENDT, 2005, p.17) A relação entre o 

trabalho e o artificialismo, está ligada ao crescimento constante e acelerado da produtividade e ao 

consumo exacerbado, “[...] o labor e o consumo são apenas dois estágios de um só processo, 

imposto ao homem pelas necessidades da vida, isto é o mesmo que dizer que vivemos numa 

sociedade de operários” considerados pela autora como (laborers), ou apenas homens que 

‘laboram’, considerando que o único veredicto da sociedade é o de se ganhar o próprio sustento 

(ARENDT, 2005, pp.138-139). 
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As pessoas podem fortificar-se pela coletividade e a ação conjunta pode favorecer a 

conquista de novos ideais, as pessoas têm a liberdade para buscar seus direitos, a ação é liberdade 

e pode abrir espaço para estratégias de resistência ao sofrimento psíquico e físico. Assim, 

 [...] o ator nunca é simples agente, mas também, e ao mesmo tempo, paciente. Agir e 

padecer são como as faces opostas da mesma moeda, e a história iniciada por uma ação 

compõem-se de seus feitos e dos sofrimentos deles decorrentes. Estas consequências são 

ilimitadas porque a ação, embora possa provir do nada, por assim dizer, atua sobre um 

meio no qual toda reação se converte em reação em cadeia, e todo processo é causa de 

novos processos. Como a ação atua sobre seres que também são capazes de agir, a 

reação, além de ser uma resposta, é sempre uma nova ação com poder próprio de atingir 

e afetar os outros [...] Além disso, seja qual for o seu conteúdo específico, a ação sempre 

estabelece relações, e tem, portanto a tendência inerente de violar todos os limites e 

transpor as fronteiras. Os limites e fronteiras que existem na esfera dos negócios 

humanos jamais chegam a constituir estrutura capaz de resistir com segurança ao 

impacto com que cada nova geração vem ao mundo. (ARENDT, 2005, p.203-204) 

A singularidade de cada pessoa é representada pela ação, que sempre é desencadeada e 

realizada por alguém e que de certa forma afeta outros. 

Em sua obra “Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a humanidade do mal” Arendt 

(1999) dirigiu seu olhar para questões de ordem moral, dentro da análise do totalitarismo, o 

nazismo era o que mais lhe interessava, quando foi enviada para fazer a cobertura de imprensa do 

julgamento de Adolf Eichmann, que foi um tenente-coronel de Hitler, responsável pela logística 

para o extermínio de judeus, negros, testemunhas de Jeová, ciganos etc. Ela verificou que se 

tratava apenas de um homem que obedecia cegamente ordens e regras do seu trabalho, não havia 

matado ninguém com suas próprias mãos, sendo um homem incapaz de pensar por si próprio. 

Dessa forma não era um monstro, a monstruosidade era a dimensão dos crimes contra a 

humanidade, e mais importante do que aquele julgamento, era entender a amplitude dos 

acontecimentos em toda a história. É a partir daí, que ela busca explicar essa dialética, através do 

conceito da banalização do mal, recusando-se a aceitar esse mal como condição absoluta e o 

problema do mal passa a ser questionado sob um viés político (ARENDT, 2005). 

A propósito da banalização do mal, convém mencionar que Merlo (2010) faz uma 

associação importante, chamando a atenção para um conceito que a Psicodinâmica do Trabalho 

usa e que foi produzido por Arendt. E relata a história acima mencionada sobre o julgamento de 

Adolf Eichmann. Observa que Eichmann foi encontrado na Argentina em 1960 pelos israelenses, 
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foi apontado como um monstro pelas pessoas “Mas o que elas encontram é uma pessoa banal, um 

cara comum, um bom pai de família. Não era ninguém especial.” (MERLO, 2010, p.93). Para ele, 

é nesse momento que Arendt tenta explicar a situação utilizando-se do conceito de banalização 

do mal, conforme abaixo: 

Ela vai dizer que, na verdade, não existem tantos psicopatas assim para fazer o ‘trabalho 

sujo’, que tinha de ser feito, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. Da 

mesma maneira, não existem tantos psicopatas que possam fazer os ‘trabalhos sujos’ que 

têm de ser feitos hoje. Esse conceito vai ser reapropriado por Christophe Dejours no 

livro A banalização da injustiça social, para tentar compreender as relações atuais nos 

ambientes de trabalho. Assim, para esse autor, vive-se hoje um processo de banalização 

do mal dentro dos ambientes do trabalho, onde se criam exigências novas e se perdem os 

antigos laços de solidariedade. (MERLO, 2010, p.93) 

 

Merlo associa essa realidade à questão dos suicídios no trabalho já que alguns “não 

suportaram a pressão por produtividade” e resgata histórias de violência na contemporaneidade, 

elaborando uma crítica válida sobre o papel do estado, ou seja, “Hoje se discute essas questões de 

saúde e trabalho como se o Estado não tivesse nada a ver com isso.” (MERLO, 2010, p. 94) Para 

ele, “o Estado tem uma enorme responsabilidade, um enorme poder sobre as condições dos 

ambientes de trabalho. Da mesma forma, com referência às centrais sindicais”. (MERLO, 2010, 

p. 98) 

Ademais, é patente que o movimento sindical brasileiro ainda está por definir uma 

estratégia global de enfrentamento das questões relacionadas à saúde no trabalho para 

além da compensação financeira imposta pela lógica mercantilista dos adicionais e da 

indenização pós facto, a despeito da palavra de ordem norteadora das primeiras ações 

intersindicais no campo terem sido ‘guiadas’ pela frase: ‘Saúde não se troca por 

dinheiro’. Da teoria à prática existe um longo caminho a percorrer, o que exige acúmulo 

político-ideológico e um projeto nacional de hegemonia que atenda aos interesses dos de 

baixo! (LACAZ, 1997, p.11) 

 

O movimento sindical brasileiro ainda apresenta muitas limitações, e de fato, os interesses 

dos trabalhadores devem ser defendidos por eles próprios como afirma Merlo (2010) “O 

trabalhador, do ponto de vista da sua saúde, está completamente avulso, está completamente 

vulnerável. E ele adoece. Ele adoece e morre. É isso que acontece, se se perdem os laços de 

solidariedade.” (MERLO, 2010, p. 98). 
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Assim sendo, trabalhadores podem adoecer ou morrer por eventos relacionados ao 

trabalho, como consequência das atividades que exercem ou exerceram, ou pelas condições 

adversas em que seu trabalho é ou foi realizado (MENDES e DIAS, 1991). 

Para finalizar essa reflexão, cabe retomar o tema da violência, relacionada direta ou 

indiretamente ao trabalho, violência esta, que tem levado os trabalhadores à morte. 

Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define violência como 

sendo o “[...] uso intencional da força física ou do poder, seja real ou em ameaça, contra si 

próprio, outra pessoa ou de um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha alta probabilidade de 

resultar em lesão, morte, dano psicológico, alterações do desenvolvimento ou de privação.” 

(p.15) 

O aumento da violência contra os trabalhadores da área da saúde em muitos países 

chamou a atenção da OIT e de outras organizações internacionais que estabeleceram diretrizes 

em busca do combate à humilhação, ao medo, às agressões e os homicídios no trabalho.  

Arendt em sua obra sobre a violência escrita em 1973, especificamente sobre a violência 

na juventude, afirmava que a violência pode ser explicada, mas nunca é legítima, não devendo ser 

considerada um fim em si mesma, pois “[...] nem a violência nem o poder são fenômenos naturais 

[...]”. (ARENDT, 2009, p. 94) Para ela, 

É verdade que a violência, sem a qual nenhuma fabricação poderia existir, sempre 

desempenhou função importante no pensamento e nos planos políticos baseados na 

interpretação da ação como fabricação; mas até a era moderna este elemento de violência 

era meramente instrumental, um meio que precisava de um fim que justificasse e 

limitasse, de sorte que a glorificação da violência em si esteve inteiramente ausente do 

pensamento político até a era moderna. (ARENDT, 2005, p. 240) 

Ainda refletindo sobre a naturalização da violência, que sempre esteve presente no 

trabalho, a autora refere: 

Somos, talvez, a primeira geração a adquirir plena consciência das consequências fatais 

de um modo de pensar que nos força a admitir que todos os meios, desde que sejam 

eficazes. São permissíveis e justificados quando se pretende alcançar alguma coisa que 

se definiu como um fim. (ARENDT, 2005, p. 241, grifo nosso) 

 Mendes (2010) analisando a violência no trabalho sob a óptica da psicodinâmica do 

trabalho também acreditam que: 
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Para enfrentar o sofrimento, além das estratégias individuais, os trabalhadores constroem 

coletivamente estratégias defensivas [...] As estratégias defensivas são recursos 

utilizados pelos trabalhadores para negar ou minimizar a percepção da realidade adversa 

que lhes causa sofrimento. Desempenham duplo papel, por protegerem o psiquismo ao 

mesmo tempo que dificultam a transformação da realidade que causa o sofrimento”. (p. 

23) 

 

Além disso, para o mesmo autor, afirma que muitos trabalhadores podem agir e reagir 

para não serem capturados por algum tipo de patologia lutando pela sua saúde, e “Um dos 

caminhos para tornar essa batalha bem-sucedida é a vivência do sofrimento ético. Sofrer pelo mal 

que é infringido a si mesmo a ao outro é um modo de se indignar, de pensar, sentir e agir diante 

de uma realidade cruel.” (Mendes, 2010, p. 94). 

Heloani e Capitão (2003) abordam novas possibilidades para suportar seu trabalho quando 

mencionam que “[...] quando as ações no trabalho são criativas, possibilitam a modificação 

do sofrimento, contribuindo para uma estruturação positiva da identidade, aumentando 

a resistência da pessoa às várias formas de desequilíbrios psíquicos e corporais.” (p.7) Acreditam 

que dessa forma, o trabalho pode se tornar um mediador entre a saúde, a doença e o sofrimento, 

os autores consideram ainda que as pessoas não podem deixar o trabalho tornar-se algo negativo 

na vida, e concluem com uma reflexão “Eis a Esfinge que cabe ao homem contemporâneo 

decifrar, para não ser definitivamente devorado por ela”.  

Com a trajetória reflexiva aqui desenvolvida, pensa-se ter consubstanciado o referencial 

teórico-conceitual para embasar esta dissertação. 
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4 – OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

Analisar a evidência científica sobre as estratégias de resistência ao sofrimento psíquico e 

físico relacionadas à gestão do trabalho em saúde. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Analisar as queixas dos trabalhadores nos artigos selecionados. 

 Identificar e descrever os diversos tipos de resistência ao sofrimento físico e psíquico nos 

artigos encontrados. 

 Analisar as estratégias de resistência ao sofrimento físico e psíquico relacionado à gestão 

do trabalho em saúde. 

 Apresentar proposições e diretrizes para subsidiar mudanças nas formas de gestão do 

trabalho em saúde na perspectiva da construção de uma política de pessoal saudável e 

democrática. 
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5 - METODOLOGIA 

5.1 Revisão sistemática da literatura 

 O presente trabalho baseia-se numa revisão sistemática da literatura, que é compreendida 

por Severino (2000, p.131) como “[...] uma síntese ou um comentário dos livros publicados, 

feitos em revistas especializadas das várias áreas da ciência, das artes e da filosofia”. 

 Santos (2006, p. 12) esclarece sua importância:  

A revisão de literatura serve para reconhecer e dar crédito à criação intelectual de outros 

autores. É uma questão de ética acadêmica indicar que se qualifica como membro de 

uma determinada cultura disciplinar através da familiaridade com a produção de 

conhecimento prévia na área; [ou] Abrir um espaço para evidenciar que seu campo de 

conhecimento já está estabelecido, mas pode e deve receber novas pesquisas; [ou ainda] 

Emprestar ao texto uma voz de autoridade intelectual. 

As revisões sistemáticas resgatam pesquisas originais, de artigos completos e publicados, 

que foram analisados e avaliados quanto à qualidade. É uma forma de valorizar o que já foi feito 

e identificar o que ainda não foi feito. 

 Santos (2006) salienta que fazer uma revisão não é uma tarefa fácil, e sugere que seja 

feita uma leitura profunda dos artigos proporcionando que os autores dialoguem entre si.  

Uma revisão sistemática da literatura pode ser de caráter qualitativo ou quantitativo. Esta 

pesquisa tem natureza quali-quantitativa. As revisões qualitativas são aquelas que buscam uma 

análise conceitual dos artigos, também conhecidas como revisões narrativas. Quanto ás revisões 

sistemáticas quantitativas, muitas vezes, utiliza-se métodos estatísticos para combinar os estudos 

e avaliar seus resultados (SILVA, 2004).  

Khan et al (2003, pp. 9-71), em seu livro sobre “Revisões sistemáticas de apoio à 

medicina baseada em evidências” em colaboração com o protocolo The Cochrane Library e Best 

Evidence in Medical Education (BEME), apresentam cinco passos para de uma revisão 

sistemática: 

Passo 1: Perguntas para uma revisão 

A problemática a ser abordados pela revisão deve ser especificada sob a forma de 

perguntas claras, inequívocas e estruturadas antes de se começar o trabalho da revisão 

sistemática. A partir do momento que as questões foram definidas, as modificações 
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no protocolo só devem ser permitidas se for preciso, devido a modificações na 

população, intervenção, resultados ou projetos de estudo. 

Passo 2: Identificar o trabalho relevante 

A busca de estudos deve ser extensa, vários recursos (tanto informatizados e 

impressos) devem ser pesquisados. Os critérios de seleção, inclusão e exclusão, do 

estudo devem fluir diretamente as perguntas de revisão e ser especificado a priori.  

Passo 3: Avaliação da qualidade dos estudos 

A avaliação da qualidade do estudo é relevante para cada passo da revisão 

sistemática, os estudos selecionados devem ser submetidos a uma avaliação de 

qualidade mais refinada pelo uso de guias gerais de avaliação crítica, exploração da 

heterogeneidade, origem das fontes, e listas de verificação. O detalhamento de 

qualidade será usado para explorar a heterogeneidade do material e informação de 

decisões sobre adequação da meta-análise (Etapa 4), se for o caso, considerando que 

elas ajudam na avaliação do potencial e inferências para fazer recomendações para 

futuras pesquisas (Passo 5). 

Passo 4: Resumindo as evidências 

Considerado como uma síntese de dados, que consiste na tabulação de características 

do estudo, efeitos, definições e qualidade, incluindo o uso de métodos estatísticos que 

explorem as diferenças entre os estudos combinando e os seus efeitos (meta-análise), 

para verificar se o conjunto de meta-análise pode ou não ser feita. 

Passo 5: Interpretando os resultados 

Espera-se que os quatro passos já destacados acima sejam atendidos, porque o risco 

de viés de publicação e preconceitos relacionados deve ser considerado. A exploração 

de heterogeneidade deve ajudar a determinar e concluir se o resumo global é 

confiável, e, se não, os efeitos observados em estudos de alta qualidade deve ser 

usado para a geração de inferências. Quaisquer recomendações relevantes devem ser 

graduadas pelos pontos fortes e fracos da evidência. 

(traduzidos pela autora) 

Tais passos contribuíram na maneira da abordagem metodológica do material analisado, 

levando-se em consideração que cada vez mais as politicas de cuidado de saúde estão sendo 

baseadas em informações relevantes de revisões sistemáticas da literatura (KHAN et al, 2003).  

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo (CEP/UNIFESP/Hospital São Paulo), com protocolo de pesquisa aprovado pelo 

Parecer nº 186.723 de 11/01/2013 (Anexo VI).  
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5.2 Tratamento analítico dos artigos encontrados 

 Os artigos encontrados foram analisados de conformidade com a proposta de Khan et al 

(2003), sendo que no último passo “Interpretando os resultados” optou-se por fazer uma Análise 

de Conteúdo (AC) dos artigos selecionados (BARDIN, 2004). Esta abordagem surgiu no início 

do século XX nos Estados Unidos objetivando analisar materiais jornalísticos. Laurence Bardin 

(2004) considera uma AC: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

destas mensagens (p.37). 

Em análise de conteúdo, a mensagem pode ser submetida a uma ou várias dimensões de 

análise (BARDIN, 2004). A técnica de AC é enumerada pela autora em três grandes etapas: 

 (1) Pré-análise 

(2) Exploração do material 

 (3) Tratamento dos resultados e Interpretação.   

Bardin (2004) descreve a primeira etapa como sendo a fase de organização da análise, e 

pode utilizar-se de vários procedimentos, tais como: leitura flutuante, objetivos, hipóteses e 

elaboração de indicadores que possam fundamentar a interpretação. Na segunda etapa os dados 

podem ser codificados, e na última etapa é feita a categorização, que consiste na classificação por 

semelhanças e por diferenciação, denominação de subcategorias, com um reagrupamento 

posterior.  

Assim, após a ‘leitura flutuante’ (BARDIN, 2004) dos resumos, identificou-se os artigos 

que poderiam fazer parte da análise, de conformidade com os critérios de inclusão apontados 

mais adiante. A exploração do material consistiu numa longa etapa, os artigos selecionados na 

pré-análise foram lidos na íntegra, e considerados válidos após análise de seu enquadramento nos 

referidos critérios e da sua qualidade.  
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A codificação seguiu os três passos indicados: a) o recorte, escolhas das unidades para 

análises; b) a enumeração, escolha de regras para contagem; c) a classificação e a agregação, a 

escolha das categorias, que são rubricas ou classes centrais que reúnem um grupo de elementos 

em razão de características comuns, subtemas ou subcategorias que diluem os temas que são 

explicados nas categorias (BARDIN, 2004). 

Outra abordagem em análise qualitativa, similarmente à Bardin, foi publicada por Strauss 

e Corbin (1990), por meio de cinco etapas:  

1) Codificação aberta: processo de examinar, comparar, conceitualizar e categorizar dado. 

2) Fenômenos de rotulagem: os fenômenos ou situações são identificados e classificados 

conforme a apresentação no discurso em unidades de análise.   

3) Descobrindo categorias: relacionados com grupos, conceitos e representações que permite 

estabelecer categorias com os quais se enquadram os fenômenos.   

4) Nomeando uma categoria: a categoria deve receber nomes relacionados à temática de 

estudo. 

5) Desenvolvimento de categorias em termos de suas propriedades e dimensões: 

categorização de categoria em termos de propriedades e dimensões, as propriedades são 

características ou atributos da categoria, enquanto a dimensão representa a posição da 

propriedade ao longo de um contínuo. 

Strauss e Corbin (1998) sobre os processos de categoria e subcategoria sugerem “[...] 

linking a category at the level of properties and dimensions” (p.123), ou seja, uma ligação de 

categorias a um nível de propriedades e dimensões, que segundo os autores fornecem riqueza 

para o material em análise. 

Para o ‘reagrupamento’ dos achados análise do material empírico, foram criados ‘núcleos 

de sentido, categorias e subcategorias’ (BARDIN, 2004) em busca de um melhor entendimento 

da fala dos trabalhadores, expressa em seus depoimentos transcritos nos artigos selecionados. 
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5.3 Uma perspectiva bibliométrica 

A bibliometria foi criada no início do século com o objetivo de avaliar e quantificar a 

produção científica, sendo “considerada um conjunto de leis e princípios empíricos que 

contribuem para estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da Informação” (GUEDES & 

BORSCHIVER, 2005, p. 2). 

Parece clara a importância de se dispor de uma distribuição que nos informe sobre o 

número de autores, trabalhos, países ou revistas que existem em cada categoria de 

produtividade, utilidade ou o que mais desejarmos saber. (PRICE, 1976, p. 39) 

 

A história da bibliometria é marcada por três grandes leis, a primeira é a Lei de Lotka, 

formulada em 1926, foi construída a partir de um estudo sobre a produtividade de autores e 

cientistas, ou seja, uma grande proporção publicada na literatura é produzida por um número 

pequeno de autores. A segunda lei da bibliometria, a Lei de Bradford, especificidade em 

produtividade de periódicos, permite sistematizar os artigos em grau de relevância de acordo com 

a área de conhecimento. A terceira das leis bibliométricas clássicas é a Lei de Zipf, frequência de 

palavras, formulada em 1949, que trata da frequência e descreva a relação entre as palavras num 

determinado texto suficientemente grande e a ordem de série destas palavras (contagem de 

palavras em largas amostragens), (LIMA, 1986). 

Uma consequência relacionada à bibliometria é a obsolescência da literatura, ou seja, os 

artigos podem não ter mais importância nos dias atuais, tendo em vista o número crescente de 

pesquisas e descobertas, a vida-média tem sido interpretada pelo estudo do número de citações 

feitas em determinado período (LINE apud GUEDES & BORSCHIVER, 2005). 

A bibliometria vem se consolidando como método de estudo e apoio em pesquisas, 

especialmente as revisões sistemáticas da literatura. 
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5.4 Critérios de seleção e procedimentos de busca 

A busca manual ocorreu no inicio da pesquisa. Numa busca prévia verificou-se que o 

número inicial de artigos encontrados em cada tentativa não atendia à especificidade do tema, 

então, a orientação adotada foi utilizar descritores8 e palavras-chave para cobrir a temática da 

pesquisa.  

Nacionalmente contou-se com portais de apoio de bases de dados mais conhecidas e 

utilizadas, ou seja: 

 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): produzida pelo Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde, também conhecido como Bireme 

(Biblioteca Regional de Medicina) sediada na Unifesp, com artigos em português, 

inglês e espanhol. 

 Periódicos capes: portal mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), orgão mantido pelo Ministério da Educação. 

As bases de dados escolhidas, por serem as mais conhecidas e completas foram: 

 LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) produzida 

pela Bireme e abrange América latina e Caribe.    

 MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrietal System On-Line) produzida 

pela National Library of Medicine (NLM), que é uma base de dados da literatura 

internacional da área médica e biomédica. 

 SCIELO (Scientific Electronic Library Online) portal para publicação eletrônica de 

periódicos na internet desenvolvido para atender às necessidades de apoio às 

pesquisas científicas. 

A busca foi mais completa possível, observando-se que cada base de dados tem sua 

particularidade. Verificou-se uma constante duplicação de artigos publicados, por exemplo, 

muitos dos artigos encontrados na base LILACS, estavam também publicados na base SCIELO. 

                                                           
8 Por orientação da bibliotecária Vânia M.B. Oliveira Funaro, foram indicados os melhores descritores que cobrem a 

temática da pesquisa de acordo com o DeCS (Descritores em Ciência Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings),  

sendo também incluídos na busca termos livres ou palavras-chave pertinentes. 
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Os critérios de inclusão dos artigos foram: 

 Periódicos científicos indexados; 

 Idioma de publicação: em língua Portuguesa, Espanhola e Inglesa; 

 Ano de publicação compreendido entre abril de 2009 a abril de 2014. 

 Artigos que apresentassem o posicionamento e a fala transcrita dos sujeitos sob estudo. 

 

Os critérios de exclusão:  

 Artigos repetidos nas bases de dados; 

 Artigos em vídeos e áudios; 

 Títulos e resumos que não tinham relação com a gestão do trabalho em saúde. 

 Artigos que apresentassem apenas dados quantitativos sem a fala dos trabalhadores. 

 

Optou-se por uma busca de artigos pelo período de 05 anos para responder no que, 

atualmente, consistem as formas de resistência dos trabalhadores ao sofrimento psíquico e físico 

relacionado à gestão do trabalho em saúde. 

 

 

5.5 Busca manual e seleção de artigos 

Para seleção dos artigos, foram utilizados os descritores (DECS) padronizados nas bases 

de dados para realizar a busca. Todavia algumas palavras, por exemplo, burnout, selecionava 

centenas de artigos, na maioria sem qualquer relação com os trabalhadores da área da saúde, o 

que tornava impossibilitada a pesquisa e, dessa forma, resolveu-se combinar palavras dos 

descritores da biblioteca virtual com termos livres ou palavras-chaves que não estão nos 

Decs/MeSH (Medical Subject Headings) por exemplo: sofrimento físico [dor/dolor/pain], 

sofrimento mental [estresse psicológico/estrés psicologico/stress, psychological], etc. 

 O resultado da busca inicial foi revisada pela co-corientadora dessa dissertação, a Prof.ª 

Regina Mennin, de forma independente, obedecendo rigorosamente os critérios de inclusão e 

exclusão definidos no protocolo de pesquisa, sendo que as divergências quanto à seleção foram 
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resolvidas consensualmente, e quando não havia consenso o artigo foi analisado na íntegra para 

uma definição final sobre sua inclusão ou não. 

A seleção de artigos foi realizada em três fases: 

a) Seleção por resumos, ou seja, foram artigos pré-selecionados como Considerados (C), 

classificados desta forma após leitura dos resumos, que tinham identificação com o 

tema da pesquisa, sendo esse o primeiro filtro. 

b) Avaliação da qualidade, em consonância com os critérios estabelecidos. 

c) Leitura completa dos artigos selecionados e análise de conteúdo do seu teor. 

A seleção dos textos pesquisados, a leitura completa e análise dos mesmos, foram feitas 

exclusivamente pela pesquisadora principal, com a utilização dos mesmos critérios. 

 

5.6 Avaliação da qualidade 

Para um primeiro filtro foram considerados os artigos que tivessem relação direta com a 

temática da pesquisa. Diante da grande quantidade de artigos encontrados, optou-se por utilizar 

uma ficha de categorização para avaliação da qualidade dos artigos, conforme apontado por Khan 

(2003) “Avaliação da qualidade dos estudos” onde é relevante procurar, encontrar, selecionar e 

ler, ou seja, fazer uma investigação da qualidade do artigo. (Ver anexo 1) Além do mais como 

aponta Valls e Vergueiro (1998) “[...] podemos desenvolver qualquer atividade do nosso dia-a-

dia com qualidade, buscando incorporar em nossas atividades um tal nível de excelência que as 

faça destacar-se daquelas realizadas por outros profissionais [...]”(p.48). 

Conforme anexo 1, foram selecionados no que se refere à qualidade os artigos aqueles que 

atingiram a pontuação 4 (quatro) e 5 (cinco), em uma gradiente de escoragem de 1 (um) a 5 

(cinco). E os artigos com pontuação igual ou menor que três foram desconsiderados. 
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6. RESULTADOS  

6.1 Dados extraídos 

Após a coleta de dados, foram construídos quadros, gráficos e tabelas, utilizando os 

descritores e termos adotados, considerando as buscas efetuadas nas bases SCIELO, LILACS e 

MEDLINE. 

Tabela 1 Descritores e palavras chave utilizados, números de artigos em português, encontrados 

(EN), desconsiderados (DE) e considerados (C) nas respectivas bases de dados, abril de 2009 a 

abril de 2014. 

SCIELO LILACS MEDLINE 

DESCRITORES / PALAVRAS-CHAVE  EN DE C EN DE C EN DE C 

1. Trabalhadores AND saúde AND gestão, AND trabalho, 

AND doença. 

5 2 3 8 7 1 - - - 

2. Trabalhadores AND saúde AND trabalho AND estresse. 14 12 2 35 15 20 10 6 4 

3. Trabalhadores AND gestão em saúde AND sofrimento. 6 5 1 15 9 6 - - - 

4. Trabalho AND resistência AND saúde AND gestão. 5 3 2 6 4 2 - - - 

5. Estratégia AND sofrimento AND trabalho AND saúde. 13 9 4 25 16 9 4 2 2 

6. Gestão AND saúde AND resistência AND trabalhadores. 4 2 2 4 4 0 - - - 

7. Sofrimento mental AND trabalhadores AND saúde. 19 10 9 84 76 8 6 4 2 

8. Sofrimento emocional AND saúde AND trabalhadores. 2 2 - 45 43 2 6 4 2 

9. Trabalhadores AND saúde AND gestão AND 
enfrentamento. 

3 2 1 11 7 4 - - - 

10. Trabalhadores AND condições trabalho AND gestão 17 9 8 52 41 11 - - - 

11. Trabalhadores AND saúde AND assédio. 7 7 - 19 14 5 2 1 1 

12. Sofrimento psíquico AND trabalhadores AND saúde. 16 10 6 56 38 18 6 6 - 

TOTAIS: 111 73 38 360 274 86 34 23 11 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 
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Algumas combinações de descritores e palavras-chave tais como: [Trabalhadores AND 

doença AND assédio], [Gestão em saúde AND dor AND estresse psicológico], [Gestão em saúde 

AND dor AND sofrimento emocional], [Administração de recursos humanos AND gestão AND 

sofrimento] não apresentaram resultados. Para as pesquisas dos artigos na base MEDLINE em 

português, por se tratar de um site de pesquisas em inglês, a busca em língua portuguesa não 

apresentava muitos resultados com as combinações usadas para SCIELO e LILACS. Assim, 

utilizou-se as palavras [trabalhadores, saúde, sofrimento] e o resultados foram seis (6) artigos 

encontrados, sendo que dois deles: [Stress, coping and health conditions of hospital nurses] e 

[The relation between work, health and living conditions: Negativity and positivity in nursing 

work at a teaching hospital] que já haviam sido encontrados em outras bases. 

Tabela 2 – Descritores e palavras-chave termos utilizados, números de artigos em espanhol, 

encontrados (EN), desconsiderados (DE) e considerados (C) nas respectivas bases de dados, abril 

de 2009 a abril de 2014. 

SCIELO LILACS MEDLINE 

DESCRITORES / PALAVRAS-CHAVE  EN DE C EN DE C EN DE C 

1. trabajadores AND gestión em salud AND condiciones de 

trabajo 

4 3 1 10 8 2 1 1 - 

2. trabajadores AND gestión en salud AND estrés. 18 10 8 4 3 1 4 4 - 

3. personal de salud AND riesgos laborales 20 16 4 21 17 4 - - - 

4. personal de salud AND sufrimiento 8 7 1 14 11 3 10 6 4 

5. personal de salud AND burnout AND salud laboral 20 9 11 29 19 10 9 2 7 

6. trabajadores AND hostigamiento  3 2 1 1 1 - - - - 

7. personal de salud AND estratégia AND salud mental 1 1 - 13 12 1 5 3 2 

8. personal de salud AND agotamiento 9 6 3 27 21 6 9 2 7 

TOTAIS: 83 54 29 119 92 27 38 18 20 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-16967157
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-16967157
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As combinações [Trabajadores AND la gestión del salud AND estratégias], [afrontamiento, 

trabajo AND sufrimiento físico y emocional], [Estratégias de resistencia AND enfermedad, 

gestión], [Trabajadores AND la gestión del trabajo AND estrés psicologico], [La gestión del 

trabajo en salud AND Trabajadores AND sufrimiento], [Trabajadores AND la gestión del trabajo 

AND resistencia] e [Trabajadores de la salud AND enfermedad AND sufrimiento], [la gestión del 

salud AND asedio] [pernonal de salud AND desgaste profesional] [trabajadores AND coping] 

não apresentaram resultados. 

Tabela 3 - Descritores e palavras-chave utilizados, números de artigos em inglês, encontrados 

(EN), desconsiderados (DE) e considerados (C) nas respectivas bases de dados, abril de 2009 a 

abril de 2014. 

SCIELO LILACS MEDLINE 

DESCRITORES / PALAVRAS-CHAVE  EN DE C EN DE C EN DE C 

1. Workers AND health AND work AND stress. 17 14 3 35 28 7 65 18 47 

2. healthcare workers AND strategy AND coping. - - - - - - 7 6 1 

3. Workers AND strategy AND healthcare AND 
workplace . 

- - - 1 1 - 19 9 10 

4. workers AND healthcare AND psychological AND 
workplace AND working conditions. 

- - - - - - 17 4 13 

5. healthcare workers AND working conditions AND 
suffering. 

1 1 - - - - 15 7 8 

6. health workers AND  workplace AND  mobbing. - - - 1 1 - 12 2 10 

7. Healthcare workers AND workplace AND 
occupational risk. 

4 4 - 2 2 - 54 39 15 

8.  health care professionals AND coping mechanisms. - - - - - - 6 3 3 

9. healthcare workers AND working conditions AND 
burnout. 

- - - - - - 9 2 7 

TOTAIS: 22 19 3 39 32 7 204 90 114 

*Mobbing: assédio. 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 
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As combinações das palavras-chave e descritores: [Workers AND health AND personal 

management], [Workers AND health management AND stress], [Workers AND health 

management AND suffering], [Resistance AND suffering AND work, AND health], [Workers 

AND stress psychological AND health management], [Workers AND management AND health 

AND diseases], [Workers AND strategy AND health AND disease] e [workers in the health 

AND suffering], [Work AND professional distress AND health labor], [Work AND professional 

distress AND medicine social], [Work AND professional AND mental disorders], [Work rhythm 

AND professional AND health labor], [Health labor AND burnout], [workers AND health AND 

bullying] não apresentaram resultados. 

Foram encontrados vinte e cinco (25) artigos válidos para análise. A figura abaixo mostra 

que na pesquisa inicial das bases de dados foram selecionados 135 artigos em português, 76 em 

espanhol e 124 em inglês, num total de 335. 

Após leitura dos títulos e resumos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram 

desconsiderados 310 artigos, resultando em 25 artigos para análise, conforme acima referidos.  

Mediante aplicação da ficha de avaliação de qualidade, foram selecionados 15 artigos em 

português (Ver anexo 2), 5 em espanhol (Ver anexo 3) e 5(Ver anexo 4) em inglês para análise, 

que respeitaram os critérios de inclusão e foram considerados válidos pelos dois revisores.  

Exemplos de artigos desconsiderados após aplicação dos critérios de qualidade aparecem no 

anexo 5. 

 A figura a seguir mostra os dados quantitativos por base de dados, em suas respectivas 

línguas de origem. 
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FIGURA 1 - Total de artigos encontrados e selecionados para análise.  

 

O gráfico a seguir mostra uma perspectiva quantitativa dos artigos selecionados para 

análise nas três bases de dados, vê-se uma concentração na base de dados Scielo. 

 

Total de artigos selecionados para triagem 

505 – Português [111-SCIELO, 360-LILACS, 34-MEDLINE]                           
240 – Espanhol [83-SCIELO, 119-LILACS, 38-MEDLINE]                                                             
265 – Inglês [22- SCIELO, 39- LILACS, 204-MEDLINE]                                
1010 

       

 

 

 

Total de artigos analisados 

15 – Língua portuguesa.                                             
05 – Língua Espanhola.                                             
05 – Língua inglesa.                                          
25 

 

675 artigos 

desconsiderados.   

310 artigos 

desconsiderados.   

 

Total de artigos considerados 

135 – Português [38-SCIELO, 86-LILACS, 11-MEDLINE]                       
076 – Espanhol [29-SCIELO, 27-LILACS, 20-MEDLINE]                                              

124 – Inglês [3-SCIELO, 7-LILACS, 114- MEDLINE]           
335 
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Gráfico 1 – Panorama quantitativo por base de dados dos artigos analisados. 
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FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

Os artigos selecionados para análise nas bases de dados estão apresentados nos quadros a 

seguir, com as seguintes características:  

a) número de ordem da análise 

 b) ano de publicação 

 c) nome do (s) autor (es)  

d) título do artigo 

e) objeto de estudo 

 f) periódico em que foi publicado  

g) base de dados da qual foi extraído 
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O primeiro quadro mostra uma síntese da análise dos artigos em português, o segundo em 

espanhol e o terceiro em inglês. 

Quadro 1 – Artigos escritos em português e selecionados para análise, conforme levantamento 

nas bases de dados, abril de 2009 a abril de 2014. 

N ANO AUTORES TÍTULO DESCRIÇÃO DO ESTUDO PERIÓDICO BASE 

1 2013 Janine  K. Monteiro; 
Artur L.L.Oliveira; 
Camila S. Ribeiro; 
Gabrielle H. Grisa; 
Nivia Agostini 

Adoecimento 
psíquico de 

trabalhadores de 
unidades de 

terapia intensiva. 
 
 
 

Realizaram entrevistas com 8 
profissionais da área da 
enfermagem, que apresentavam 
adoecimento mental (depressão 
e/ou burnout) de dois hospitais 
privados na região metropolitana 
de Porto Alegre/RS. 

Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 
v.33 n.2 

pp.366-379 

SCIELO 

2 2012 Alcindo J. Rosa; 
Ana L. Bonfanti; 
Cintia S. Carvalho. 

O sofrimento 
psíquico de ACS e 
suas relações com 

o trabalho. 

Intervenção em unidades de 
saúde ESF em Rondonópolis (MT) 
com 6 ACM através de entrevistas 
e acompanhamento como 
observador em cinco visitas 
domiciliares. 
 

Saúde e 
Sociedade 
vol.21 n.1 

pp.141-152 

SCIELO 

3 2012 Vladimir Athayde; 
Élida Azevedo 
Hennington; 

A saúde mental 
dos profissionais 
de um Centro de 

Atenção 
Psicossocial. 

Foi feita uma pesquisa com 
trabalhadores de um CAPS no 
estado do Rio de Janeiro com 13 
profissionais de saúde mental 
(psicólogo, enfermeiro, terapeuta 
ocupacional, médico, nutricionista, 
assistente social e uma "danço- 
terapeuta") através de observação 
participante, entrevistas 
individuais e análise documental. 
 

Physis  
vol.22 
 no.3  

pp.983-1001 

SCIELO 

4 2012 Claudia N. Magnus; 
Álvaro Crespo Merlo 

A construção de 
saúde, entre o 

servir e a 
servidão: das 
relações entre 

servidores de um 
hospital 

psiquiátrico 
público. 

Pesquisa feita com servidores 
públicos estaduais, enfermeiro, 
auxiliar e técnico e enfermagem, 
fisioterapeuta, psicólogo, 
assistente social e terapeuta 
ocupacional, do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro (HPSP) no 
Rio Grande do Sul, por meio de 
entrevistas. 

Cad. Psicol.. 
soc. Trab. 
vol.15, n.2 

SP  
p.175-188 

LILACS 

5 2011 Sandra F.R.Ribeiro; 
Sueli T. F. Martins. 

Sofrimento 
psíquico do 

trabalhador da 
saúde da família 

na organização do 
trabalho. 

Realizaram o estudo em uma 
Unidade Saúde da Família (USF) 
de um município do Interior de 
São Paulo, com quinze 
trabalhadores: 5 ACS, 3 auxiliares 
de enfermagem, 1 enfermeira, 2 
residentes (um de enfermagem e 
um de medicina), 1 médica, 1 
auxiliar administrativo e 1 auxiliar 
de serviços gerais. Através 
entrevistas e a observação 
participante. 

Psicologia 
em Estudo 
vol.16 n.2 
p.241-250 

SCIELO 
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Continuação do quadro anterior. 

N ANO AUTORES TÍTULO DESCRIÇÃO DO ESTUDO PERIÓDICO BASE 

6 2011 Davi Baasch; Aline 
dos Santos Laner 

Os significados do 
trabalho em 
unidades de 

terapia intensiva 
de dois hospitais 

brasileiros. 

Pesquisaram com oitenta 
trabalhadores, 40 no hospital 
privado e 40 no hospital público, 
sendo, 14 médicos, 17 
enfermeiros, 34 técnicos de 
enfermagem, 3 técnicos 
administrativos e 12 auxiliares de 
enfermagem, por meio de 
aplicação de questionário e 
entrevistas semiestruturadas. 

Ciênc. 
saúde 

coletiva vol.
16  supl.1 

pp. 
1097-1105 

SCIELO 

7 2011 Cássia B. Batista; 
Augusto S. Campos; 
Juliana C.  
Reis;Virgínia T. 
Schall; 

Violência no 
trabalho em 

saúde: análise em 
unidades básicas 
de saúde de Belo 
Horizonte, Minas 

Gerais. 

Estudo com 75 trabalhadores de 
um distrito de saúde de Belo 
Horizonte, através de grupos 
focais e entrevistas, 11 agentes 
comunitários de saúde; sete 
enfermeiros; quatro médicos; três 
gerentes de UBSs; cinco gerentes 
distritais; quatro profissionais do 
núcleo psicossocial (assistente 
social, psicólogo e psiquiatra); seis 
profissionais da equipe de saúde 
bucal (dentista e técnico de 
higiene dental); sete auxiliares e 
técnicos de enfermagem; oito 
auxiliares administrativos; seis 
porteiros; oito auxiliares de 
serviços gerais; e seis usuários. 
 

Trab. educ. 
saúde 

(Online) vol.
9 

no.2 
pp.295-317 

SCIELO 

8 2011 Katia V.O.Feliciano; 
Maria H. Kovacs; 
Silvia W. Sarinho 

Burnout entre 
médicos da Saúde 

da Família: os 
desafios da 

transformação do 
trabalho 

Pesquisa qualitativa desenvolvida 
entre agosto de 2005 e novembro 
de 2006, baseada em 
depoimentos com 24 médicos da 
Estratégia Saúde da Família em 
diversos distritos de Recife. 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva 
v.16 n.8 
pp.3373-

3382 

MEDLINE 

9 2010 Iara Ap.O. Secco; 
Maria 
L.C.C.Robazzi; 
Francisco 
E.A.Souza; Denise 
S. Shimizu. 

Cargas psíquicas 
de trabalho  e 
desgaste dos 

trabalhadores de 
enfermagem de 

hospital de ensino 
do Paraná. 

Realizaram um estudo com 7 
enfermeiras, detentoras de cargo 
de chefia: a diretora de 
enfermagem, as enfermeiras-
chefe das 5 divisões/setores de 
enfermagem do hospital que 
apresentaram maiores indicadores 
de risco de ATTs e a enfermeira 
da comissão de controle de 
infecção hospitalar, por meio de 
entrevistas semiestruturadas. 

SMAD.Revis
ta eletrônica 

saúde 
mental 
álcool e 
drogas 
v6.n1  

pp.1-17 

LILACS 

10 2010 Cássia R.G. 
Medeiros; Álvaro 
G.W. Junqueira; 
Glademir Schwingel; 
Ioná Carreno; Lucia 
A.P. Jungles;Olinda 
M.F.L.Saldanha 

A rotatividade de 
enfermeiros e 
médicos: um 
impasse na 

implementação da 
Estratégia de 

Saúde da Família. 

Realizaram um estudo quanti-
qualitativo com 7 médicos e 7 
enfermeiros da equipe ESF no 
vale do Taquari (RS). A primeira 
fase foi quantitativa, e na segunda 
fase foi qualitativa, por meio de 
entrevistas semiestruturadas. 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva 
v.15 sp.1 

pp.1521-31 

SCIELO 

11 2010 Eliana P. Azambuja; 
Denise E.P.Pires; 
Marta R.C.Vaz 
Maria H. Marziele 

É possível 
produzir saúde no 

trabalho de 
enfermagem? 

Realizaram uma pesquisa 
qualitativa em Unidades de 
Terapia Intensiva de dois hospitais 
situados na região Sul do Brasil, 
utilizando-se observação e 
entrevistas semi-estruturadas com 
a equipe de enfermagem. 

Texto & 
Contexto – 
Enfermagem 
v.19 n.4 
pp.658-66  

SCIELO 
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Continuação do quadro anterior. 

N ANO AUTORES TÍTULO DESCRIÇÃO DO ESTUDO PERIÓDICO 

12 2010 Rodolfo A. G. Vilela; 
Reginalice C. Silva; 
José M. J. filho. 

Poder de agir e 
sofrimento: estudo 

de caso sobre 
Agentes 

Comunitários de 
Saúde. 

A equipe do Cerest de Piracicaba 
realizou uma análise ergonômica 
do trabalho, entrevistando 5 ACS 
em uma unidade de saúde de 
família..  

Revista 
Brasileira de 

Saúde 
Ocupacional 
v.35 n.122 

pp. 289-302 

SCIELO 

13 2009 Luiz Carlos Brant; 
Carlos Minayo-
Gomez. 

Manifestação do 
sofrimento e 

resistência ao 
adoecimento na 

gestão do 
trabalho. 

Empreenderam uma investigação 
numa empresa pública, de grande 
porte, do setor de serviços, numa 
metrópole da região Sudeste do 
Brasil, entrevistando vinte e um 
trabalhadores, sendo 13 gestores 
e 08 profissionais da saúde. 

Saúde e 
Sociedade 
vol.18 no.2 
pp. 237-247 

SCIELO 

14 2009 Tatiana A. Tuacek; 
Selma Tuacek; 
Maria I. G. Ghirardi; 
Eliane D. Castro;  

Repercussões da 
violência na saúde 

mental de 
trabalhadores do 

PSF. 

Realizaram uma pesquisa nas 
cidades de São Paulo, Ribeirão 
Preto e Embu, com profissionais 
do PSF: médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde, 
por meio de grupos de reflexão. 

Rev. Saúde 
Pública  

vol.43  no.4 
pp.682-8 

MEDLINE 

15 2009 Mey F.P.Wai; Ana 
Maria P. Carvalho 

O trabalho do 
agente 

comunitário de 
saúde: fatores de 

sobrecarga e 
estratégias de 
enfrentamento. 

Realizaram entrevistas semi 
estruturadas com 17 ACS da ESF 
no município de São José do Rio 
Preto-SP em 2005, utilizando 
abordagem qualitativa 
exploratória, com dois temas 
centrais: sobrecarga e estratégias 
de enfrentamento. 

Revista de 
enfermagem 
UERJ 17(4) 
pp. 563-568 

LILACS 

 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

Na maioria dos artigos analisados, os trabalhadores da área da saúde pesquisados foram: 

gestores, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, auxiliares, técnicos de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde (ACS), com uma maior prevalência dos trabalhadores da área de 

enfermagem. 

Autores como Magnus e Merlo (2012) artigo selecionado nº4; Athayde e Hennington 

(2012) artigo selecionado nº3, incluíram em suas pesquisas os trabalhadores da saúde mental, 

enquanto o Brant e Minayo-Gomez (2009) (nº13) incluíram os trabalhadores da indústria. 

Batista et al (2011) artigo selecionado nº7, incluíram trabalhadores da saúde bucal e 

usuários em seus estudos sobre a violência no trabalho. Rosa e Carvalho (2012) artigo 

selecionado nº 2, também incluíram usuários dos Núcleos de Saúde da Família (NSF) em suas 

entrevistas. 
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O quadro abaixo registra os cinco artigos em espanhol selecionados para análise, dentre 

eles há um artigo, cuja pesquisa foi realizada no Brasil, duas pesquisas no Chile e duas em 

Bogotá na Colômbia. 

Quadro 2 – Artigos escritos em espanhol e selecionados para análise, conforme levantamento nas 

bases de dados, abril de 2009 a abril de 2014. 

N ANO AUTORES TÍTULO DESCRIÇÃO DO ESTUDO PERIÓDICO BASE 

16 2013 Rosane Teresinha 
Fontana; Daiane 
Henk Nunes. 

Riesgos laborales 
en la concepción de 
los trabajadores de 

uma lavandería 
hospitalaria. 

Estudo realizado em uma 
lavanderia de um Hospital 
Universitário de Maringá (PR) 
com 10 trabalhadores, por meio 
de entrevistas. 

Enferm. 
Glob. Vol.12 
nº29 
 pp.170-182 

SCIELO 

17 2012 Dois Castellón; 
Angelina María; 

Hostigamiento 
laboral: amenaza 
permanente para 

enfermería 

Pesquisas qualitativa descritiva 
com 13 enfermeiros e 
enfermeiras obstetras chilenos, 
por meio de entrevistas. 
 

Enferm. 
Glob. Vol.11 
nº 4 pp.105-
136 

SCIELO 

18 2012 César B. Abadía; 
María A.. Pinilla., 
Katerine Ariza R.y 
Héctor C. Ruíz S. 

Neoliberalismo em 
salud: La tortura de 

trabajadoras y 
trabajadores del 
Instituto Materno 

Infantil de Bogotá. 

Realizaram entrevistas semi-
estruturadas com 5 mulheres 
que trabalhavam no Instituto 
Materno Infantil (IMI), em 
Bogotá – Colombia, com 1 
auxiliar de enfermagem, 1 
técnica de radiologia, 1 
secretária, 1 terapeuta 
ocupacional e 1 enfermeira 
chefe, propõem analisar as 
conexões entre os diferentes 
tipos de violência no 
neoliberalismo. 
 

Rev. Salud 
pública v.14 
sppl.1 
pp.18-31 

LILACS 

19 2012 Laura Restrepo 
Serna, Diana C. G. 
Ospina; Lina M.R. 
Molina 

Posición afectiva 
que asume el 

personal de la salud 
de las Unidades de 
Cuidados Intensivos 

pediátricos de la 
ciudad de Medelín 

en el primer 
semestre de 2010. 

Estudo qualitativo na cidade de 
Medelín com 16 trabalhadores, 
médicos, profissionais de 
enfermaria, auxiliares de 
enfermagem e terapeutas 
respiratórios, por meio de 
entrevistas semiestruturadas. 

Medicina 
U.P.B. v. 31 
nº 2  
pp. 151-159 

LILACS 

20 2009 Paula R. Astudillo 
Díaz;  
Ana Ma Alarcón 
Muñoz;  
Marcela L. Lema 
García; 

Protectores de 
estrés laboral: 
percepción del 

personal de 
enfermería y 

médicos, temuco, 
chile 

Pesquisa com 8 trabalhadores, 
gestores de instituições de 
saúde, auxiliares de 
enfermagem, enfermeiros / as e 
médicos que trabalham em 
unidades hospitalares crítico e 
crítico público não e privado 
média e alta complexidade, de 
uma unidade de UTI na região 
de Araucania, no Chile,  por 
meio de entrevistas. 

Cienc. 
enferm. v.15
 nº 3  
pp.111-122 

SCIELO 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 



  

49 

 

Com relação aos artigos em espanhol, não há uma variação muito grande em relação à 

população pesquisada, exceto pela pesquisa do nº 18, Abadía et al (2012) que incluiu pessoal 

administrativo e de radiologia. 

O quadro abaixo descreve os cinco artigos em inglês selecionados para análise, dentre 

eles há dois artigos, cujas pesquisas foram realizadas por pesquisadores do Brasil, uma por 

pesquisadores da Turquia, uma por pesquisadores dos Estados Unidos e uma por pesquisadores 

do Irã. 

Quadro 3 – Artigos escritos em inglês e selecionados para análise, conforme levantamento nas 

bases de dados, abril de 2009 a abril de 2014. 

N ANO AUTORES TÍTULO ESTUDO PERIÓDICO BASE 

21 2013 Rosane T.Fontana; 
Liana Lautert 

The situation of 
nursing work and 
occupational risks 

from an 
ergological 
perspective. 

Estudo realizado com 25 
trabalhadores da enfermagem em 
uma unidade básica de saúde em 
Rio Grande do Sul, por meio de 
entrevistas e observação 
participante. 

Rev. Latino-
Americana 
Enfermagem 
v.21 n.6 
pp.1306-
1313 

SCIELO 

22 2013 Meral Turk; Asli 
Davas; Feride A. 
Tanik; Anthony J. 
Montgomery 

Organizational 
stressors, work-
family interface 
and the role of 
gender in the 

hospital: 
Experiences from 

Turkey. 

Estudo realizado com 23 
profissionais de saúde, sendo 02 
grupos com 12 enfermeiros e 
outro com 09 médicos. Na cidade 
de Esmirna na Turquia, por meio 
de entrevistas e grupos focais. 

British 
journal of 
Health 
Psychology 
v.19, n.2  
pp. 442-458  

MEDLINE 

23 2012 Meredith Mealer; 
Jacqueline Jones; 
Marc Moss 

A qualitative study 
of resilience and 

posttraumatic 
stress disorder in 
United States ICU 

nurses. 

Entrevistaram 27 enfermeiros por 
telefone, em busca de identificar a 
resiliência e a resistência como 
característica que permitem aos 
enfermeiros a lidarem com os 
problemas do ambiente de 
trabalho, no Colorado nos EUA. 

Intensive 
Care Med   
v. 38, n.9 
pp. 1445-
1451 

MEDLINE 

24 2009 Leticia L. Trindade; 
Liana Lautert; 
Carmem L.C. Beck 

Coping 
mechanisms used 
by non-burned out 

and burned out 
workers in the 
Family health 

strategy. 

Pesquisa quantitativa com 86 
trabalhadores em unidades da 
ESF, em Santa Maria, RS, Brasil: 
12 médicos, 13 enfermeiros, 19 
técnicos de enfermagem, cinco 
dentistas e oito auxiliares de 
consultório dentário, num total de 
57 profissionais, e 29 agentes 
comunitários de saúde. Após 
responderem o questionário foram 
divididos em 2 grupos com e sem 
burnout  para entrevistas. 

Revista 
Latino-
Americana 
de 
Enfermagem 
v.17 n.5 
pp.607-612 

SCIELO 

25 2009 A.N.Nasrabadi; 
H.Seif; M. Latifi; N. 
Rassolzadeh; A. 
Emami 

Night shift work 
experiences 

among Iranian 
nurses: a 

qualitative study. 

Estudo realizado com 16 
trabalhadores de enfermaria, com 
famílias de classe média, de 
quatro hospitais no Irã, por meio 
de entrevistas estruturadas que 
focavam o trabalho noturno. 
 

International 
Nursing 
Review v.56, 
nº4 pp. 498-
503 

MEDLINE 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 



  

50 

 

No que concerne aos artigos em língua inglesa, a maior variação de profissionais da área 

da saúde foi realizada por Trindade et al (2009) que incluíram trabalhadores da equipe de saúde 

bucal, dentistas e auxiliares de consultório dentário. 

6.2 – Resultados da Análise de Conteúdo (AC) 

Nos artigos selecionados observaram-se três núcleos de sentido: 1) Dimensão sofrimento; 2) 

Dimensão estratégias de resistência e 3) Dimensão proposições para intervir na gestão do 

trabalho.  

Quadro 4 – Núcleos de sentido, categorias e subcategorias observadas nos artigos analisados. 

NÚCLEOS DE 

SENTIDO 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

DIMENSÃO 

SOFRIMENTO 

Suscetibilidade dos 

profissionais 

Física / psíquica 

Organização do 

trabalho 

Sobrecarga, conflitos, turnos de trabalho, reconhecimento, 

salário e autonomia.. 

Condições de trabalho Recursos materiais, espaço físico, equipamentos e risco. 

DIMENSÃO 

ESTRATÉGIAS DE 

RESISTÊNCIA 

Enfrentamento Individual / coletiva 

Passividade Negação, resignação, desistência, silêncio, assujeitamento e 

isolamento. 

DIMENSÃO 

PROPOSIÇÕES 

Políticas e gestão de 

recursos humanos 

Educação permanente, capacitações, qualidade de vida no 

trabalho (QVT), políticas para resolução de problemas, apoio 

psicológico, prêmios e sistema de incentivos, flexibilização de 

normas e procedimentos, desprecarização de vínculos 

trabalhistas, adequação das questões de gênero, entre outros. 

Estratégias de 

proteção 

Resiliência preventiva, reconhecimento e valorização das ações 

de resistência, busca pelo sentido do trabalho, fortificação dos 

laços de amizade, ações que envolvam trabalhadores no 

entendimento e enfrentamento da realidade. 

Processos de trabalho Sistema informatizado, equipamentos. 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados e analisados e organizados pela autora 
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As buscas e categorizações possibilitaram inclusive um levantamento quantitativo 

relevante na pesquisa apresentados em gráficos e quadros a seguir. 

 

6.2.1 – Dimensão Sofrimento  

Nos artigos analisados, a dimensão sofrimento psíquico e físico aparece em formas de 

queixas dos trabalhadores da saúde. As pessoas exprimem seus sentimentos, seus problemas 

físicos ou emocionais, contribuindo para investigar a pertinência de cada problema. Entende-se 

que as queixas podem abrir espaço de resistência e luta por melhores condições de trabalho. O 

quadro abaixo descreve as principais queixas e sentimentos dos trabalhadores dos artigos em 

português. 

Quadro 5 – Principais queixas observadas nos artigos analisados e escritos em Português. 

N AUTORES QUEIXAS 

1 Monteiro et al 
2013 

 

Estresse, irritabilidade, choro, dor de cabeça e enxaqueca, azia, náuseas, taquicardia, 
respiração ofegante, dor lombar, dor nas pernas, cansaço físico e mental, dificuldade para 
alimentar-se, insônia, sonhar com o trabalho e não conseguir descansar, envelhecimento 
precoce e uso de medicação. 

2 Rosa et al 2012 

 

 

 

Decepção com a falta de reconhecimento e valorização pessoal, frustação com a 
perspectiva de plano de carreira, trabalho apenas como meio de subsistência, baixo salário, 
conflito com a questão do gênero – preferência homem/mulher, falta de capacitação 
técnica/treinamentos, falta de motivação, exposição por trabalhar com a comunidade e 
morar no mesmo bairro, sentimento de impotência, psicológico abalado por maquiar 
sentimento e tolerar confissões de problemas alheios, sentimento de injustiça e 
reclamação por não terem oportunidade de se expressarem. 

3 

 

Athayde & 
Hennington 
2012 

 

Devido à falta de condições, existe a impossibilidade de controlar adequadamente o 
estoque da farmácia, a falta de um medicamento básico, a falta de pessoal, o atraso no 
pagamento dos salários, a saída de um colega, entre outras coisas causam reações ou 
sentimentos negativos em relação ao trabalho, como raiva, inconformismo, desmotivação, 
frustração, tristeza ou sensação de cansaço e exaustão permanentes.  

4 Magnus & 
Merlo 2012 

 

Sofrimento com o sofrimento dos pacientes, dificuldade de relacionamento com colegas, 
dificuldade para separar pessoal do profissional, sentimento de impotência, chefia ausente, 
divisão de classes <médicos#outros>, falta de reconhecimento da direção.                    

5 Ribeiro & 
Martins 2011 

 

Os entrevistados reclamaram de depressão, pressão alta, sofrimento com a dor dos 
pacientes, choro, crise nervosa com erro medicamento, falta de tempo por causa da 
demanda excessiva, falta de privacidade, dificuldade em lidar com sofrimento, tristeza com 
precariedade, excesso de trabalho, cansaço, perda do sono, sentimento de impotência, 
individualismo, mágoa com a injustiça. 
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Continuação do quadro anterior. 

N AUTORES QUEIXAS 

6 Baasch & 
Laner 2011 

 

Destacam que o sentimento de impotência, tristeza, frustração oriundo da impossibilidade 
de se resolver alguns problemas no trabalho, sonho com pacientes, dificuldade para 
separar pessoal do profissional, cansaço, aborrecimento com a falta de recursos e 
equipamentos.  

7 Batista et al 
2011 

 

 

Dificuldades de relacionamento, conformismo dos colegas, violência de pacientes, agressão 
verbal e física, desmotivação, necessidade de capacitação, negligência, falta de apoio 
emocional (psicólogos), depressão, estresse, falta de valorização profissional. Dor de 
estômago.  Havia também relatos de limites e grandes desafios devido à falta de recursos, 
precárias condições de trabalho, assalto às unidades e uma enorme demanda populacional. 

8 Feliciano et al 
2011 

Desejo de abandonar os plantões, desvio de função, remuneração diferenciada, 
sobrecarga, cansaço, sentimento de baixa realização profissional, críticas na cobrança de 
produtividade, frequência do burnout, crise de identidade, falta de capacitação técnica; 
conflitos/dificuldade nos relacionamentos; estresse, (dor coluna, diarreia, enjoos, dores, 
hipertensão);  

9 Secco et al 
2010 

Convívio com a dor e a morte; estresse; sobrecarga emocional; síndrome do pânico; 
depressão; conflitos; desgaste; problemas financeiros; falta de reajuste salarial; o pessoal 
afastado por doença; sobrecarga; áreas a gerência não tem governabilidade sobre os 
processos administrativos existentes, sentimento de impotência; preocupação com os 
danos à saúde do pessoal da equipe. 

10 Medeiros et al 
2010 

 

 

Individualismo, competitividade, influência político-partidária, alta rotatividade por causa 
baixa remuneração, excesso de trabalho; responsabilidade e o compromisso com os 
usuários, falhas na formação, falta de integração profissional. A falta de estrutura e 
condições de trabalho foi relatada de várias maneiras, como a falta de telefone, pessoal, 
carro, espaço físico e estrutura do local, constituindo-se fator de insatisfação no trabalho. O 
difícil acesso ao local de trabalho também. 

11 

 

De Azambuja 
et al 2010 

Falta de autonomia, estresse, falta de recursos, falta de material, intenso sofrimento com a 
morte de pacientes; cansaço. 

12 Vilela et al 
2010 

 

Excesso de burocracia, excesso de trabalho, dificuldades com os demais membros da 
equipe, falta de reconhecimento, sofrimento com pacientes, falta de planejamento do 
trabalho, sentimento de impotência, produtividade. Depressão, pressão alta.  

13 

 

Brant & 
Minayo-Gomez 
2009 

Falta de capacitação, conflitos com gestores, dilema com questões éticas que no geral 
condicionava o trabalhador da área da saúde tomar uma decisão de acordo com sua visão 
do que seria melhor para o trabalhador no campo profissional. 

14 Tuacek et al 
2009 

Sentimento de impotência, sofrimento com pacientes, dilemas com questões éticas, 
dificuldade para separar profissional do pessoal, perda de sono.  

15 Wai & 
Carvalho 2009 

Horários incertos, dificuldade para cumprir metas; falta de privacidade e liberdade no 
trabalho, risco de represália, dificuldade com trabalho, sofrimento com problemas de 
pacientes, sentimentos de angústia, inutilidade e frustração, sobrecarga. 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 
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Até aqui, nos artigos analisados existe uma alta expressão do sofrimento psíquico dos 

trabalhadores da área da saúde, expressos por impotência, sofrimento com a dor ou morte de 

pacientes, conflitos, irritabilidade, tristeza, desmotivação, depressão, entre outros, expresso nos 

trechos de alguns depoimentos, conforme numeração dos artigos dos quadros apresentados: 

 

Estou trabalhando como uma máquina... Ficamos sufocadas pela 

quantidade de trabalho. nº 1  

Não me dou tão bem com os colegas, às vezes eu falo e não sou 

compreendida, tenho dificuldades com os médicos. nº 1 

 Estou insatisfeita/descepcionda com o trabalho e a insituição. nº 1 

Conviver com a morte não é mais possível para mim. nº 1 

 A escola de enfermagem proíbe a gente de chorar, somos forçados a ser 

frios (...) sofro quando médico deixa paciente vivo artificialmente 

somente para ter um retorno financeiro para ele e para o hospital. nº 1 

[...] falta de tempo por causa da demanda excessiva [...] dificuldade de 

lidar com sofrimento, choro de usuária. nº 5  

Não tem espírito de coletividade. Fala-se que tem, mas não tem. No meu 

modo de ver, não tem. Não existe isso. E eu sofro. nº 5 

Por mais que a gente não deseje, a gente se envolve um pouco. Eu tento 

não... mas às vezes nem sempre dá para separar. Às vezes a gente vai 

para casa, às vezes a gente chega a sonhar com paciente! [...] A gente 

acaba se envolvendo com a família e, no fim, até quando tu pegas férias, 

tu fica: ‘o que será que aconteceu? Tu não consegues te desligar 

completamente. nº 6 

[...] a hipertensão adquiri lá – várias pessoas da equipe estão hipertensas 

– é esse PSF que estressa a gente demais [...]. nº 8 

 

O sofrimento é maior quando temos pacientes mais jovens, um que tem 

tumor cerebral, outro que se acidentou com moto, criança atropelada, 

por exemplo; toda a equipe estabelece uma defesa... mas... sofre... A 

convivência com a família que está sofrendo é muito estressante. nº 9  

 

Um depoimento relata caso de violência que foi negligenciada ou mascarada:  
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Eu, no meu caso pessoal, quando sofri uma violência, [...] não tive 

nenhum respaldo; assim; meus colegas foram chamados para 

testemunhar [...] Agora, a instituição não tomou conhecimento. nº 7 

O quadro abaixo representa as queixas e sentimentos encontrados nos cinco artigos em 

espanhol, alguns artigos relatam de forma sintetizada e centralizada as palavras que representam 

o sofrimento do trabalhador.   

 

Quadro 6 – Principais queixas dos artigos analisados e escritos em Espanhol. 

N AUTORES QUEIXAS 

16 Fontana & 
Nunes 2013 

 

Dores físicas, fadiga, desânimo. Dificuldade no relacionamento com colegas, falta de união. 
Adoecimento. Falta de capacitação técnica. Risco de contaminação, risco de acidentes, 
trabalho repetitivo. 

17 Castellón & 
Maria 2012 

 

Assédio moral, liderança rígida, conflitos relações de trabalho, competitividade, 
funcionários usados como fantoche, má formação profissional, sobrecarga de trabalho, 
depressão, queixa sobre turno de trabalho. Falta de recursos para lidar com os problemas. 

18 Abadía et al 
2012 

 

Trabalho intenso, salário baixo, salário em atraso, sofrimento com pacientes, choro, 
problemas com sono, sentimento de injustiça, escravidão, falta de confiança, falta de 
concentração, cansaço, depressão. 

19 

 

Restrepo, 
Ospina & 
Molina 2012 

Excesso de responsabilidade. Sofrimento com dor ou morte de pacientes. Falta de recursos 
e equipamentos. 

20 

 

Astudillo Díaz 
et al 2009 

Falta e autonomia, chefia ausente, medo para se comunicar. Falta de equipamentos e 
recursos. 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

O sofrimento relatado nos artigos escritos em espanhol corroboram os achados anteriores 

sobre o sofrimento no trabalho: 

[...] el dolor en los brazos y dolor lumbar por causa de la mala postura, 

levantar exceso de peso y movimientos repetitivos. nº 16 

 

[..]) yo caí en una depresión, terminé en el psiquiatra [...].  nº 17 

 

Yo no sabóa lo que era la depresíon y ahora sí, con esto sí. nº 18  
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Sobre a competência técnica, é mecionada a falta de preparação profissional, conforrme 

depoimento a seguir: 

[...] como enfermeras que ellas entiendan que están para el cuidado y no 

para manejar máquinas,...yo veo que en general las enfermeras en este 

momento tienen una mala preparación, están muy instrumentalizadas 

para especialidades y todo, pero no están formadas integralmente. nº 17 

 

Sobre o assédio moral, este sempre existiu, não com o peso dos dias atuais, e tem sido 

considerado um tema de muitas discussões e preocupações para os trabalhadores. (CASTELLÓN 

e MARÍA, 2012) 

[...] entonces se te atan las manos, se te prohíben cosas, pero todo eso en 

forma verbal, nada por escrito, entonces cuando tú dices es que a mí me 

prohibieron hacer tal cosa, la directora dice "no, yo no he dicho nada” 

[...]. nº 17 

 

 [...] ella me transformó, era una hormiga, un gusano, una basura. era 

vieja y penca y me sentía aplanada [...]. nº 17 

 

 [...] porque hostigamiento me suena a una cosa constante, o sea que no 

es una vez y pasa sino que es algo que permanece, que se mantiene en el 

tiempo, osea el hecho de hostigar pa' mi es algo como que 

constantemente está ahí como, como punzándote [...]. nº 17 

 

O quadro a seguir relata as principais queixas e sentimentos dos artigos em inglês, devido 

à variação de países alguns problemas são pontuais, especialmente no que concerne à cultura de 

cada país. 
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Quadro 7 – Principais queixas e sentimentos expressos nos artigos analisados e escritos em 

Inglês. 

 

N AUTORES QUEIXAS 

21 Fontana & 
Lautert 2013 

 

Esforço físico no trabalho que tem acarretado dor nos braços, pescoço e coluna. Risco de 
infecções, cansaço físico e mental, constrangimentos e agressões verbais por usuários. 
Falta de qualificação profissional, falta de funcionário, falta de equipamentos, recursos, 
espaços precários e problemas com barulho. 

22 Turk et al 2013 

 

 

 

Fadiga, estresse, excesso de trabalho, sofrimento com dor ou morte de pacientes, o 
trabalho na área da saúde afeta o psicológico e a saúde mental, problema com divisão de 
tarefas e responsabilidades, falta de tempo, sonhos com o trabalho, culpa, conflitos com 
colegas, sistema de saúde desestruturado, medo de perder o emprego, problemas com 
turno, vida privada afetada pelo trabalho. Condições de trabalho insalubre, risco de 
contaminação, falta de recursos e equipamentos. 

23 Mealer, Jones 
& Moss  2012 

Sofrimento com a dor e morte de pacientes, excesso de trabalho, falta de apoio da chefia.  

24 Trindade et al 
2009 

Falta de confiança nos colegas, sobrecarga, depressão, cansaço, choro.  Dores físicas. 

 

25 Nasrabadi et al 
2009 

 

Problemas para trabalhar a noite (efeito negativo, por ser um país orientado para família), 
dificuldade para equilibrar vida pessoal e profissional, sono insuficiente, fadiga, apatia, alto 
nível de responsabilidade, condição psicossomática insalubre, nervosismo, pigmentação da 
pele, impotência, desiquilíbrio nutricional, envelhecimento precoce.  

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

Your back hurts because no-one can handle this [shows the cervical 

region] when you are folding the gauze. When there's a lot of material to 

prepare, we end up our shift stiff, it's neck pain. nº 21 

 

O sofrimento físico é relatado e o depoimento do trabalhador, indica que seu trabalho 

inclui a tarefa de dobrar gazes, sendo apontado o local da dor, nesse caso a região cervical. 

 

My sleep is not enough, even during the days, so, I always have a sense of 

fatigue and listlessness. nº 25 

 

Os problemas com sono relacionados à preocupação com trabalho foram queixas comuns, 

e que tem levado trabalhadores à fadiga e apatia. 



  

57 

 

As queixas dos trabalhadores relatadas por Turk et al (2013) abrange a política de saúde, 

referem-se à inexistência de uma política que proteja as mulheres no trabalho de enfermagem: 

This government doesn’t want to employ women; they are closing child 

day-care units, reducing their budget and lowering the salaries of nurses. 

nº 22 

 

A full time employment contract has more advantages as it is a permanent 

contract, and rights are better protected. At present, many nurses start 

working with temporary contracts, or through subcontractors, they do not 

have a lunch break. nº 22 

 

All the equipment is designed for men. I sometimes feel that the firms 

designing technical equipment do not want me, as a female, to work in an 

operating room. nº 22  

 

Os autores mencionam também uma demanda de trabalho maior para as enfermeiras 

mulheres em virtude das pacientes terem medo de falar com os do sexo masculino e estes acabam 

tendo mais tempo para pesquisa científica. Nesse mesmo artigo foi relado um abuso sexual ao 

qual não foi dada a devida importância, já que a enfermeira foi transferida e o assunto abafado.  

Sistematizar as queixas mais frequentes abre caminho para diálogos mais consistentes 

com os diversos autores da literatura, nos artigos analisados, como relação à categoria 

suscetibilidade profissional. 

Diante da sobrecarga um trabalhador relata que os colegas de trabalho não são solidários e 

amigos e por isso não são dignos de confiança: 

 

[...] we don't trust anybody here, there's no way to make friends in the 

workplace, they're colleagues [...] since we have no one to share with, 

you get overwhelmed. nº 24 

 

Em cada dimensão encontrou-se diferentes categorias e subcategorias, corroborando a 

perspectiva bibliométrica, pois por meio da lei de Zipf, a contagem da frequência das palavras 

mais frequentes dos artigos analisados, permitiu uma visão quantitativa com melhor visualização 

e entendimento, conforme pode-se ver na figura a seguir: 
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Figura 2 – Categoria suscetibilidade profissional e sistematização das subcategorias 

 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

Nas queixas dos trabalhadores, as subcategorias de sofrimento psíquico e físico 

encontradas, de acordo com a frequência, foram: o cansaço/fadiga/exaustão representando 48% 

das queixas, sofrimento com a dor ou morte de pacientes 36%, depressão ou burnout 32%, 

sentimentos de impotência 28%, dores físicas 24%, problemas com sono/insônia 20%, choro 

SUSCETIBILIDADE DO TRABALHADOR 

 

12 - Cansaço Fadiga Exaustão 

 

4 – Dificuldade para separar pessoal do profissional 

3 – Sentimentos de injustiça 

4 - estresse 

4 - choro  

 

5 - Problemas com sono/insônia 

 

6 - Dores físicas: cabeça, coluna, estômago, braços, etc. 

 

7 - Sentimento de impotência 

 

8 –Depressão, Burnout  

 

9 - Sofrimento com a dor ou morte de pacientes 
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16%, estresse 16%, dificuldade para separar questões de cunho pessoal do profissional 16%, 

sentimento de injustiça 12%. 

 

Figura 3 – Categoria Organização do trabalho e sistematização de subcategorias 

 

 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

 

Na categoria organização do trabalho, as subcategorias encontradas, de acordo com a 

frequência de palavras, foram: a sobrecarga, excesso de trabalho e demanda excessiva, chegando 

a 40% das queixas, conflitos/dificuldade de relacionamento no trabalho 32%, falta de 

treinamento/capacitações técnicas 28%, falta de reconhecimento e valorização pessoal 20%, 

problemas com salário 16%, violência, agressões e assédio 12%, falta de autonomia 8%. 
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Figura 4 – Categoria Condições de trabalho e sistematização de subcategorias 

 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

Com relação à categoria condições de trabalho, os achados, demonstraram 28% de 

frequência das queixas relativas à falta de recursos, 24% devido à precariedade do espaço físico e 

estrutura, 20% pela falta de equipamentos e materiais, 12% em função do risco de acidentes e 

exposição a outros riscos. Os relatos abaixo expressam tais queixas: 

 

E o que me aborrece às vezes é tu não poderes ajudar um doente por 

falta de equipamentos ou recursos ou porque às vezes não tem mesmo o 

que fazer. Tu te sentes impotente em não poder ajudar. nº 6 

 

Não há espaço reservado para falar e fazer contato com colegas de 

equipe. nº 1 

 

Também tem a falta de recursos. A gente tem que ficar enjambrando. nº 6  

O PSF não tinha telefone, acesso para deficiente físico. Falta de pessoal 

aqui no posto. nº 10 

Contaminación por fluidos corporales, acidentes com perfurocortantes, 

acidentes com produtos químicos, y acidentes como caídas por causa del 

piso resbaladizo [...]. nº 16 

We don’t get the medical tools we need. nº 22 

CONDIÇÕES DE 
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Espaço físico e 

estrutura. 
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Neste sentido, as queixas dos trabalhadores da saúde, trazem questões problematizadas 

pelos autores dos artigos analisados, que no geral apontam estratégias de resistência e/ou 

enfrentamento, conforme a seguir. 

 

6.2.2 – Dimensão Estratégias de Resistência e Enfrentamento. 

Nesta dimensão os artigos analisados apresentaram as estratégias de resistência 

individuais ou coletivas, por meio de enfrentamento ou passividade, conforme os quadros 8, 9 e 

10. 

Quadro 8 - Estratégias de resistência dos trabalhadores, conforme análise dos artigos escritos em 

Português. 

N AUTORES ESTRATÉGIAS 

1 Monteiro et 
al 2013 

Algumas estratégias de enfrentamento individuais encontradas em sua pesquisa foram: 
a busca da calma, quietude, troca de setor, leitura, terapia, reza, natação. 

2 Rosa et al 

2012 

As estratégias são ficaram claras, mas os autores apontaram que os ACS perceberam 
que cumprimentos ligeiros eram considerados pela população como uma visita, isso 
pode ser sido contabilizado para “reduzir” as metas. Os ACS apontaram também que às 
vezes é preciso parar e respirar um pouco. 

3 Athayde & 
Hennington 
2012 

As estratégias são ficaram claras, todavia os autores apontam que o afastamento é uma 
forma de defesa individual, podendo mostrar uma tendência diante aos processos de 
adoecimento, e consideram a experiência no trabalho como uma  características que 
pode gerar uma maior capacidade de prever crises com comportamento violento dos 
usuários, de forma a permitir controlá-las, proporcionando o alívio da tensão cotidiana 
quanto a tal ameaça. 

4 Magnus & 
Merlo 2012 

Apontaram o esforço para manter uma boa relação com pacientes e colegas. Terapia, 
bom humor, equipe unida á forças, ter esperança, reconhecimento de pacientes e 
colegas, apoio entre colegas. 

5 Ribeiro & 
Martins 
2011 

As formas para amenizar o sofrimento expressas foram  rezas, choro, psicoterapia. Uma 
pessoa declarou brincar e rir para aliviar o estresse. 

6 Baasch & 
Laner 2011 

Alguns entrevistados buscam trabalhar não apenas por dinheiro, mas sim por prazer no 
que faz.  Alguns declaram que melhorar o ambiente com coleguismo gera satisfação. 

7 Batista et al 

2011 

Os trabalhadores criaram momentos de discussão, de troca de experiências, para 
aprenderem a como lidar com os problemas. Foi apontada a necessidade de parar para 
escutar o paciente, e pensar duas vezes antes de se falar algo para evitar confrontos, 
uma vez que alguém afirma estar deprimido ou estressado com algum problema e 
transferir isso para o paciente. 
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Continuação do quadro anterior. 

N AUTORES ESTRATÉGIAS 

8 Feliciano et 
al 2011 

A desistência é uma estratégia pessoal de enfrentamento da baixa realização 
profissional e do esgotamento, tradutora do descrédito de que ocorram mudanças 
institucionais em curto prazo. 

9 Secco et al 
2010 

Não foi identificado estratégias dos trabalhadores, todavia, os autores mencionaram 
que existe uma preocupação com os impactos da insalubridade do trabalho e na mente 
do trabalhador, podendo ser o fator de altos índices de afastamentos e readequação de 
atividade funcional. 

10 Medeiros et 
al 2010 

Busca de outros empregos, preferencialmente através de concurso público em busca de 
estabilidade. As entrevistas apontaram em sua maioria o vínculo com pacientes como 
algo prazeroso.  

11 De Azambuja 
et al 2010 

A estratégia mais utilizada para resolução dos conflitos está pautada no diálogo entre 
os envolvidos. Outra estratégia apresentada é a omissão. Ao se omitirem perante os 
conflitos, os trabalhadores se alienam e se eximem da co-responsabilidade pela 
organização do trabalho, pois os conflitos fazem parte das relações que se estabelecem 
no trabalho,  da negociação coletiva. 

12 Vilela et al 

2010 

Os autores declaram que equipe alegava "inventar caminhos" e conseguir, 
parcialmente, o que precisava, como por exemplo, triar os casos para médicos que elas 
conheciam e negociar vagas com outras unidades, dentre outras estratégias, a fim de 
tentar superar as dificuldades e obter suporte para as necessidades da população. 

13 Brant & 
Minayo-
Gomez 2009 

Afirmam que algumas formas de resistência parecem criar condições mínimas para a 
permanência no emprego e são capazes de evitar o estigma de doente, apontam ainda 
que o processo de adoecimento não ocorre sem a resistência dos trabalhadores e 
buscam identificar e compreender as resistências, em termos de ação e reação, a partir 
das manifestações do sofrimento no âmbito da gestão do trabalho. Entendem que essa 
capacidade de resistência dos trabalhadores gera um resultado positivo no seu 
sofrimento. 

14 Tuacek et al 
2009 

Relatam que para minimizar a exposição à violência, os agentes comunitários de saúde 
estabelecem estratégias de defesa, individuais e coletivas, eles procuram evitar saber 
de situações comprometedoras dos pacientes, ficarem atentos aos lugares de 
circulação, se são proibidos, visando criar estratégias de prudência e de proteção. Os 
trabalhadores buscavam organizar coleta de fundos para ajudar no atendimento a 
pacientes que considerem em estado grave e seus familiares, se necessário. Outra 
pessoa admitiu assumir uma postura neutra para evitar o sofrimento psíquico. 

15 Wai & 
Carvalho 
2009 

Encarar a dificuldade como um desafio; crença em Deus e orações; afastar os 
problemas da cabeça; chorar;  compartilhar os problemas com os colegas de 
trabalho;  buscar  apoio  de  pessoas  íntimas;  solicitar licença saúde. Mencionam ainda 
que os ACS usam o enfrentamento repressivo, como chorar e afastar os problemas da 
cabeça, negando assim as emoções e buscando mantê-las fora da consciência. 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 
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Em relação às estratégias de enfrentamento relatadas nos artigos escritos em Português, os 

autores descrevem em sua maioria, a busca da calma, leitura, terapia, silêncio, o choro, a busca 

pela religião, desistência, busca de apoio social, conforme os depoimentos abaixo transcritos: 

Ver outras pessoas com problemas, mais sofridos, ajuda a diminuir os 

meus.  nº 1 

 Tento ficar calma, quieta [...] leio [...] faço terapia [...] tento não pensar 

nas coisas negativas para não atraí-las, tento ser positiva. nº 1 

E eu tenho muita fé, ir a igreja e rezar bastante e colocar Deus na frente. 

nº 5 

Primeira coisa é o seguinte: qualquer episódio que aconteça, a 

orientação que se tem, que a gente cobra de nossos gerentes, é que 

imediatamente o nível distrital se desloque para a unidade, a fim de dar 

apoio aos trabalhadores, para estar junto com eles. nº 7 

Eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico que me ajudou. nº 

15 

 Levo na oração e vou na igreja. nº 15 

Eu tento, é difícil, mas eu tento não fica pensando naquele fato ocorrido. 

nº 15 

Não dá para peitar. A questão é que muita gente questiona porque não se 

enfrenta [...] nº 4 

[...] a colega te manda para a geladeira, freezer e incinerador... quanto 

menos falar aqui, melhor. nº 4 

 

Esse último relata uma passividade do trabalhador (a) com relação à gestão, 

demonstrando claramente o medo de ficar isolado, ignorado, preferindo se anular ou falar menos 

para evitar o sofrimento ou desgaste. 
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Quadro 9 – Estratégias de resistência dos trabalhadores, conforme análise dos artigos escritos em 

Espanhol. 

N AUTORES ESTRATÉGIAS 

16 Fontana & 
Nunes 2013 

Mais orientações e cursos para os funcionários, descarte correto de resíduos, uso de 
equipamentos de proteção. 

17 Castellón & 
Maria 2012 

Busca do silêncio, assujeitamento por medo de perder emprego, pedir ajuda, buscar 
consultoria jurídica, apoio em crenças religiosas, esperança, conselhos de amigos e 
familiares.  Afastamento por licença médica.  

18 Abadía et al 
2012 

Foi apontada a necessidade de não tentar pensar em nada, tentar esquecer os problemas. 

19 Restrepo, 
Ospina & 
Molina 2012 

A busca pela calma, realizar exercícios, ouvir música, leitura e lazer em horário vago. 

20 Astudillo Díaz 
et al 2009 

Compartilhamento de conhecimentos e para suportar experiências estressantes, o 
sentimento do ‘estar junto’ ajuda a enfrentar situações problemas semelhantes. Criar laços 
emocionais com espaços de entretenimento, com murais de fotos, etc. Os trabalhadores da 
saúde que melhor atendem melhor o público tendem a ser mais procurados, e esse apoio 
social minimiza a percepção de ameaças. 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

Para suportar as queixas mencionadas pelos trabalhadores, algumas estratégias 

mencionadas incluem: exercício, música, leitura. 

Para relajarme... ejercicio, múcia, lectura [...].  nº 19 

El poder compartir experiencias en conjunto [...] Si yo comparto con 

otras personas esto, disminuye un poco el problema también, eso es otra 

forma de protegerme. nº 20 

Alguns trabalhadores fazem uso da licença médica, quando não estão definitivamente 

doentes ou não encontram outra saída:  

[...] me fui con licencia... y yo empecé a dejar de trabajar, licencia, 

después de eso volvía a trabajar, licencia, volvía a trabajar, licencia... 

así estuve de julio a septiembre [...].  nº 17 
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Quadro 10 – Estratégias de resistência dos trabalhadores, conforme análise dos artigos escritos 

em Inglês. 

N AUTORES ESTRATÉGIAS 

21 Fontana & 
Lautert 2013 

As estratégias não ficaram claras, todavia, os autores alegam que os trabalhadores declaram 
manter uma ‘luta’ para convencer algumas pessoas a ajudarem com os problemas no 
trabalho. 

22 Turk et al 
2013 

Não foi identificado estratégias de enfrentamento dos trabalhadores. 

23 Mealer, 
Jones & 
Moss  2012 

Apontam otimismo, desenvolvimento de habilidades ativas de enfrentamento, redes e 
relacionamento, exercícios, desenvolvimento conjunto de crenças religiosas e flexibilidade 
cognitiva. 

24 Trindade et 
al 2009 

Tentar esquecer problemas, usar medicamentos naturais. Busca de ajuda da equipe e em 
outras unidades. Apontam que o tempo de experiência permite a busca para manter a calma 
e racionalizar diante situações estressantes. Apontam ainda a importância das relações 
interpessoais para lidar com estresse ocupacional. 

25 Nasrabadi et 
al 2009 

Alguns trabalhadores usam o plantão noturno para ter independência o que gera sensação 
de realização, considerando que a imprevisibilidade gera experiência, e fornece autoestima. 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

Interessante notar que foi relatado um depoimento em que o trabalhador admitia não ter 

bom mecanismo de defesa e depois de se autoanalisar se sentia muito mal: 

I don’t really have good coping mechanisms. I analyze and almost over 

analyze the situation. I make my analysis and then I feel awful.  nº 23 

 

Em outro depoimento foi relatado que os exercícios físicos eram uma forma de renovação 

diária para os trabalhadores da enfermagem: 

I exercise because I think that one of the things about nursing, it is a 

giving profession and I think that you have to do things that renew 

yourself so that you don’t…so that you have that to give the next day. nº 

23 
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Figura 5 – Categoria estratégias de resistência dos trabalhadores nos artigos analisados. 

 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

Considerando que é difícil lidar com o sofrimento, observou-se nas análises dos artigos que 

as maiores estratégias, individuais e coletivas, de resistência dos trabalhadores foram as 

apontadas no gráfico 2 a seguir: 
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Gráfico 2 – Tipos de estratégias de resistência ao sofrimento físico e psíquico observadas nos 

artigos analisados  
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As relações interpessoais como estratégias de resistência incluem: o sentimento de estar 

junto, o coleguismo, as redes de relacionamento, o compartilhamento de conhecimentos, apoio 

entre colegas e criar laços emocionais.  

O silêncio aqui é representado pela busca da calma e da quietude, tentando não pensar em 

nada, numa tentativa de esquecer os problemas.  

O diálogo e as micronegociações, incluem o ‘inventar caminhos’ (ROSA et al 2012, DE 

AZAMBUJA et al 2010, VILELA et al 2010).   

 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 
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6.2.3 – Dimensão Proposições para Gestão do Trabalho em Saúde 

A seguir, apresenta-se a expressão das proposições para melhorias na gestão do trabalho em 

saúde, encontrados nos artigos analisados.  

Os quadros 11, 12 e 13 mostram as proposições a este respeito, extraídas dos artigos 

analisados.  

 

Quadro 11 – Proposições apontadas pelos trabalhadores dos artigos escritos em Português. 

N AUTORES PROPOSIÇÕES 

1 Monteiro et al 

2013 

Resgatam a importância de profissionais qualificados com espaços individuais e 
coletivos para escutar os trabalhadores. Enfatizam que a comunicação e 
discussão dos problemas podem ajudar a relação entre todos os trabalhadores. 
Flexibilização de normas e reorganização de procedimentos, a partir de 
sugestões dos próprios trabalhadores, e concluem que é necessário que haja 
mais estudos para o entendimento da relação saúde/adoecimento mental e 
trabalho em contextos hospitalares, que enfoque tanto os adoecidos como 
aqueles que conseguem manter-se saudáveis, em um ambiente que oferece 
tantos riscos à saúde. 

2 Rosa et al 2012 Em uma das entrevistas, uma ACS apontou que, uma vez, uma enfermeira 
propôs uma premiação como forma de incentivo para trazer pessoas ao posto, 
elas não concordavam, mas não foram consultadas sobre isso. 

3 Athayde & 
Hennington 
2012 

Apontam que o coletivo de trabalho, além de manterem o serviço em 
funcionamento, tem desenvolvido cotidianamente formas de lutas, mas não 
apresentam proposições. 

4 Magnus & 
Merlo 2012 

Indicam uma mobilização subjetiva por parte dos trabalhadores, o que 
possibilitaria à rede coletiva desafiar sua organização, operando assim 
intervenções contra a servidão e a favor da construção da saúde. 

5 Ribeiro & 
Martins 2011 

Declaram que a política de saúde do trabalhador no SUS deve transformar 
ações individuais e momentâneas em ações coletivas e duradouras, no sentido 
de ampliar os espaços de discussão e dar voz ao trabalhador na sua 
coletividade. 

6 Baasch & Laner 
2011 

Os autores apontam que a busca pela compreensão dos significados atribuídos 
ao trabalho é uma variável essencial para se alcançar o equilíbrio emocional 
dos trabalhadores nos nosocômios, bem como para se entender as causas 
condicionantes dos (eventuais) rompimentos deste equilíbrio. 

7 Batista et al 

2011 

Um Gestor afirmou que na Secretaria [Municipal de Saúde] eles tem um 
trabalho que identifica 35 unidades críticas, e  existe um conjunto de medidas 
de proteção a serem tomadas contra a violência, uma delas foi o envio de 
guardas municipais, e conclui fazendo um apelo de que é necessário que aa 
comunidade entendam o que é um centro de saúde. 
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Continuação do quadro anterior. 

N AUTORES PROPOSIÇÕES 

8 Feliciano et al 
2011 

Apontam que é necessário identificar caminhos para modificar essa realidade. 
Declaram que a força esclarecedora da reflexão e da autoreflexão e o 
andamento de uma discussão baseada no diálogo e na argumentação 
conferem legitimidade às sucessivas correções do percurso no mundo do 
trabalho, permitindo encontrar respostas sobre o quê, o como e o por quê 
devemos fazer algo. 

9 Secco et al 2010 Mencionam que devem ter ações que envolvam os trabalhadores, no 
entendimento e enfrentamento da realidade da própria vida, afirma ainda que 
é grande o desafio dos profissionais de saúde para conhecer a realidade e, 
sobretudo, atuar sobre ela na busca para sanar ou diminuir, tanto quanto 
possível, os impactos da insalubridade do trabalho na mente do trabalhador. 

10 Medeiros et al 
2010 

Os autores consideram que há uma necessidade de promover a 
desprecarização dos vínculos trabalhistas, principalmente por meio de 
concurso público e de um plano de cargos e salários que estimule os 
profissionais à qualificação para o trabalho na ESF e a permanecer nas equipes. 
Apontam que o estilo de gestão participativo como forma de manter a 
satisfação e comprometimento no trabalho. Indicam necessidade de formação 
profissional qualificada e espaços que promovam a educação permanente em 
saúde. 

11 De Azambuja et 
al 2010. 

Adaptação ou improvisação na falta de materiais, fortificação dos laços de 
amizade, organização e utilização correta dos instrumentos prevenção da UTI. 
Os autores mencionam ainda que a subjetividade do trabalhador posta na 
organização do trabalho pode intervir na objetividade do mesmo, no sentido 
de potencializar a produção da sua saúde. 

12 Vilela et al 2010 Sugere promover ações educativas, repensar os atuais métodos de avaliação 
do trabalho ACS, Constituir grupo de suporte psicológico aos profissionais da 
equipe. Os autores recomendaram redesenhar os demais serviços da rede de 
saúde, ampliando sua capacidade de atendimento, diversificando a oferta de 
serviços e especialidades, a fim de atender a demanda da população e 
aproximar estes serviços às USFs. 

13 Brant & 

Minayo-Gomez 

2009 

Reconhecer, valorizar e socializar ações de resistência ao adoecimento como 
estratégias prioritárias podem fortalecer as atuais práticas de atenção à saúde 
do trabalhador. 

14 Tuacek et al 
2009 

Os autores declaram que embora os resultados indiquem forte tendência de 
sofrimento psíquico decorrente da violência no trabalho, o processo de 
trabalho desenvolvido no PSF proporciona perspectivas interessantes para 
seus profissionais, e sugerem que seja composto um sistema em que seja 
possível reunir o ato técnico e atividades inovadoras em busca de uma melhor 
qualidade de vida. 

15 Wai & Carvalho 
2009 

Não foi identificado proposições. 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 
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Os trabalhadores descreveram a ausência de políticas institucionais efetivas, falta de apoio 

profissional para explicar as queixas emocionais e a ausência de espaços coletivos para discuti-las 

como dificuldades a serem enfrentadas na gestão do trabalho em saúde. 

[...] percebe-se, nesses sentimentos, o sofrimento psíquico vivenciado por 

esses trabalhadores e a necessidades de intervenções psicossociais. nº 1 

A gente precisa ser mais bem treinada. A secretaria só quer resultado, 

mas não treina a gente. nº 2 

Eu acho que poder construir com a equipe aqui algumas oficinas, alguns 

projetos de trabalho, foram coisas que me afetaram positivamente. Eu 

acho que, assim, a gente precisa produzir espaços coletivos de 

enfrentamento, sozinho, só por heroísmo e vontade pessoal, a gente 

adoece mesmo e também não dá conta. nº 3 

Há muitos gestores que não têm preocupação em dar sequência aos 

projetos de outros governos. Parece haver, entre eles, o desejo de deixar 

‘marca’ própria. nº 4 

 

Quadro 12 - Proposições apontadas pelos trabalhadores dos artigos escritos em Espanhol. 

N AUTORES PROPOSIÇÕES 

16 Fontana & 
Nunes 2013 

Preparar gerência para estarem atentos às necessidades dos trabalhadores, aumentar 
número de funcionários, instalar mais equipamentos. 

17 Castellón & 
Maria 2012 

Apontam ausência de uma política de resolução de conflitos, sistemas de incentivos 
perversos e ambientes de trabalho. E uma necessidade de ampliação e aprofundamento do 
estudo do assédio moral no trabalho em enfermagem 

18 Abadía et al 
2012 

Não apontam proposições, mas sugerem uma reflexão ao afirmarem que o avanço do 
neoliberalismo, tem levado os trabalhadores do IMI, diante da violência, abuso de poder, 
violação dos direitos humanos e trabalho mental alterado, à reconfiguram suas vidas e seus 
significados. 

19 Restrepo, 
Ospina & 
Molina 2012 

Que a área de saúde ocupacional de cada instituição busque implementar programas que 
incidam sobre o bem estar dos trabalhadores, bem como desenvolver programas de apoio 
profissional para ajudar em situações dolorosas.  

20 Astudillo Díaz 
et al 2009 

Propõem que se concentre em como transformar o ambiente de trabalho a fim de 
proporcionar aos trabalhadores experiências que mantenham a saúde.  

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 
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É digno de nota que os trabalhadores solicitam maior acompanhamento da gestão nos 

processos de trabalho: 

Yo creo que el técnico de seguridade del trabajo y la enfermeira gerente 

del hospital deberían prestar más atención a lo que nosotros los 

funcionários décimos, ellos creen que nosotros no sabemos de nada [...] 

nº 16 

 

Quadro 13 - Proposições apontadas pelos trabalhadores nos artigos escritos em Inglês. 

N AUTORES PROPOSIÇÕES 

21 

 

Fontana & 
Lautert 2013 

 

Reuniões para se pensar alternativas para criação de um ambiente saudável, programas de 
ginástica, oficinas de educação permanente, fornecimento de equipamentos de proteção. Os 
trabalhadores recomendaram melhorias para móveis, área física e logística, entre outras 
coisas, também um sistema informatizado para a rede de cuidados de saúde para melhorar o 
fluxo e a organização. 

22 

 

Turk et al 
2013 

 

Considerando que as unidades de saúde apresentam ambiente de trabalho organizado por 
linha hierárquica de gênero e existem demandas familiares, alegam a necessidade de que as 
organizações de esforcem buscando adequamento das questões de gênero, criar oficinas 
para resolução de problemas comuns e intervenções para gerenciar a carga de trabalho dos 
funcionários poderia ter implicações positivas para o equilíbrio psicossocial. 

23 Mealer, 
Jones & 
Moss  2012 

Propõem programas de formação de resiliência preventiva, a partir da premissa que as 
caraterísticas de resiliência pode ser aprendida através da terapia cognitivo-comportamental. 

24 Trindade et 
al 2009 

Não foi identificado proposições. 

25 Nasrabadi et 
al 2009 

O estudo sugere que os gerentes de enfermagem acompanhem melhor a organização do 
trabalho do enfermeiro de período noturno, que deve ser melhor compreendido pelos 
resultados adversos à saúde. Precisam ser identificadas formas de apoiar os enfermeiros de 
trabalho noturno, em busca de estratégias para melhorar as condições de trabalho. Apontam 
que isso envolve também a criação de mídia pró-programas para divulgação de informações 
para enfermeiros e todas as pessoas sobre o valor dos trabalhadores do turno da noite na 
saúde e bem-estar dos à sociedade, a fim de reduzir os efeitos sócio-culturais negativos de 
trabalho noturno. 

FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 
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As proposições para melhoria da gestão do trabalho em saúde que mais se destacaram 

foram: 

 

 Categoria: Políticas e gestão de recursos humanos 

1) Educação permanente: com criação de espaços coletivos para comunicação, discussão e 

troca de experiências, necessidade de qualificação profissional, promoção de ações 

educativas e oficinas. 

2) Melhoria na gestão, estilo de gerência participativa e preparação de gestores. 

3)  Busca do bem estar dos trabalhadores e inovações em busca da QVT. 

4) Políticas para resolução de conflitos. 

5) Programas de apoio psicológico. 

6) Sistema de incentivo e prêmios. 

7) Flexibilização de normas e procedimentos. 

8) Desprecarização de vínculos trabalhistas. 

9) Adequação das questões de gênero. 

10) Medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. 

11) Aumento do número de trabalhadores. 

12) Intervenções para gerenciar a carga de trabalho dos funcionários. 
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 Categoria: Estratégia dos trabalhadores. 

1) Resiliência preventiva. 

2) Reconhecer, valorizar e socializar ações de resistência ao adoecimento como estratégias. 

3) A busca pelo sentido do Trabalho. 

4) Fortificação dos laços de amizade. 

5) Ações que envolvam os trabalhadores, no entendimento e enfrentamento da realidade da 

própria vida.  

 

 Categoria: Condições de trabalho 

1)  Instalação, manutenção e aquisição de equipamentos diversos. 

2) Sistema informatizado integrado com mídia de divulgação de informações. 

3) Melhorias no ambiente de trabalho. 

 

 O gráfico a seguir, busca priorizar as proposições, demonstrando o percentual das dez 

primeiras categorias apresentadas pelos autores e trabalhadores dos artigos analisados. 
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Gráfico 3 – Principais proposições dos artigos analisados. 
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FONTE: Informações extraídas dos artigos selecionados, analisados e organizados pela autora. 

 

Frise-se que nos artigos analisados, há um consenso, com relação às proposições, havendo 

uma grande demanda sobre a necessidade da realização de reuniões e espaços para discussão e 

comunicação, fomento e manutenção da educação permanente melhora das condições físicas do 

ambiente de trabalho, melhoria da gestão do trabalho em saúde. 

 

 



  

75 

 

7 – DISCUSSÃO 

A análise realizada revelou que as dimensões, sofrimento psíquico e físico, estratégias de 

resistência e proposições para gestão do trabalho em saúde se repetem em grande parte dos 

artigos, de forma consistente, ou seja, aparecem nas queixas e nos depoimentos dos 

trabalhadores, nas formas como lidam com o sofrimento e que apontam para algumas sugestões 

visando à melhoria dos processos de trabalho que afeta da vida e a saúde das pessoas. 

A pesar de las constantes y profundas transformaciones en el ambiente laboral 

contemporâneo, que inducen a la permanente actualización de los critérios de 

clasificación de las condiciones de trabajo em la literatura científica se hace visible um 

notable consenso em torno a unas dimensiones básicas, entre las que destacan las 

relativas a los ambientes físico y social, a la organizaciób y características  de las tareas 

(demandas cuantitativas ycualitativas, cognitivas y emocionales, exigências de rol y de 

responsabilidade, cargas y tiempos de trabajo, etc.) (BLANCH, 2011b, p.5). 

As dimensões e categorias selecionadas na presente pesquisa estão ancoradas na literatura 

e abrem margem para se repensar como podem ajudar na reflexão sobre a proteção ao sofrimento 

psíquico e físico. 

 

7.1 Sofrimento dos trabalhadores da saúde 

A queixa é mencionada por Dejours (1990) como uma forma de expressar o sofrimento e 

a doença através da linguagem comum aos próprios trabalhadores. Czeresina & Freitas (2003) 

também resgatam a importância das queixas do trabalhador, quando dizem:  

A saúde e o adoecer são formas pelas quais a vida se manifesta. Correspondem a 

experiências singulares e subjetivas, impossíveis de serem reconhecidas e significadas 

integralmente pela palavra. Contudo, é por intermédio da palavra que o doente expressa 

seu mal-estar, da mesma forma que o médico dá significado às queixas de seu paciente. 

(p.46)  

Em suas pesquisas com gestores Brant e Dias (2004) encontraram queixas similares às 

encontradas nos vários artigos selecionados neste estudo, sendo as principais aquelas 

relacionadas a manifestações do sofrimento psíquico/mental, tais como: angústia, tristeza, 
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insatisfação, ansiedade, tensão e preocupação. Quanto ao sofrimento físico, foram relatadas: 

dores de cabeça, problemas com sono, problemas no estômago, tremores, etc. 

O sofrimento não constitui um dado da natureza, mas uma posição designada, assumida 

e reconhecida, culturalmente, entre sujeitos históricos. O sofrimento, além da sua 

inscrição no corpo, pressupõe a existência de uma linguagem que permita identificar 

algo como perigoso ou não, estranho ou familiar. Logo, consideramos o sofrimento 

como contingente ao ato de viver. Ele se configura como uma reação, uma manifestação 

da insistência em viver sob circunstâncias que, na maioria das vezes, não é favorável ao 

homem. (BRANT e DIAS, 2004, p.944) 

Fontana e Siqueira (2009) afirmam que quando o trabalho produz sofrimento, impede as 

pessoas de viverem plenamente, apontam ainda que muitos trabalhadores da rede pública de 

serviços de saúde “estão sofrendo as consequências da redução do seu poder aquisitivo, situação 

que os leva a buscar outros empregos, o que, junto à sobrecarga de trabalho, pode interferir nas 

relações familiares, em virtude da redução do tempo livre.” (p.493). 

Ainda nesse sentido, Dejours (1990), Blanch (2011b ) e Lacaz et al. (2008) enfatizam que 

a sobrecarga de trabalho, falta de autonomia no trabalho, condições precárias do clima 

organizacional entre outros fatores contribuem para o desequilíbrio psíquico e conseqüentemente 

prejuízos para a saúde dos trabalhadores. 

A pesquisa realizada por Blanch & Stecher (2010) apontou que dois terços dos 

trabalhadores declararam estar sobrecarregados de trabalho e se queixaram de falta de tempo para 

realizar bem seu trabalho, com críticas aos modelos administrativos de gestão da área da sáude.  

A sobrecarga, trabalho intenso, ou excesso de trabalho, tem sido um dos maiores 

problemas da contemporaneidade capitalista, trabalha-se pelo telefone, recorre-se ao uso do 

celular, do e-mail, etc. Trata-se do trabalho imaterial, que vem afetando grandemente os 

trabalhadores, que estão vivendo a erosão do trabalho contratado e regulamentado (ANTUNES, 

2007).  

Com isso, espera-se que o trabalhador demonstre lealdade aos interesses das empresas, na 

medida em que: 

 O capitalismo contemporâneo tem como característica a troca de lealdade entre o 

trabalhador e a empresa pela produtividade, ou seja, em vez de haver o incentivo para o 

trabalhador permanecer na organização e ser leal a ela, o que se deseja é que ocorra a 
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produtividade imediata, esse é o novo paradigma organizacional. (HELOANI, 2013, 

p.27) 

A produtividade imediata tem levado trabalhadores a uma maior exposição à acidentes, 

presente nas queixas e depoimentos, nesse contexto, é necessário salientar que:  

[...] decorrem das condições e da organização do trabalho, num determinado ambiente 

de trabalho, isso não significa que os ‘acidentados’ são responsáveis pelo agravo, nem 

que eles foram mal selecionados, segundo a máxima taylorista ‘o homem certo para o 

lugar certo’. Não é descuido ou desatenção do trabalhador que o lesa, como afirmam 

alguns gestores e responsáveis internos pela segurança e saúde do trabalhador. 

(ARAUJO, 2010, p.579) 

 

Fontana e Siqueira (2009) salientam que trabalhar em ambiente de trabalho inadequado e 

precário tende a provocar o desenvolvimento dos sinais de estresse gerando prejuízos para a 

saúde e para o desempenho profissional, com comprometimento da qualidade do processo de 

trabalho e redução da defesa imunológica, facilitando o aparecimento de doenças. 

Observou-se que os trabalhadores queixaram-se também de dores, tais como dores de 

cabeça, nas costas, nos braços, o que foi relatado nos artigos analisados de autoria de Monteiro et 

al (2013), Batista et al (2011), Feliciano et al (2011), Fontana & Nunes (2013), Fontana & 

Lautert 2013); Trindade et al (2009). Arendt (2005) considerava a experiência da dor física como 

sendo o sentimento mais intenso que conhecia. 

De fato, o sentimento mais intenso que conhecemos – intenso ao ponto de eclipsar todas 

as outras experiências, ou seja, a experiência de grande dor física – é, ao mesmo tempo, 

o mais privado e menos comunicável de todos. Não apenas por ser, talvez, a única 

experiência à qual somos incapazes de da forma adequada à exposição pública. 

(ARENDT, 2005, p.60) 

A partir do momento que se propôs nesta dissertação a considerar-se somente artigos que 

tinham transcrição das falas dos trabalhadores, a fim de detectar palavras diretamente 

relacionadas com o sofrimento psíquico e físico, estratégias de resistência e propostas para 

melhoria da gestão do trabalho, está se levando em consideração a subjetividade dos 

trabalhadores da saúde. Assim, a subjetividade foi considerada um importante aspecto em dez 

artigos (ATHAYDE e HENNINGTON, 2012; MAGNUS e MERLO, 2012; ABADÍA et al, 2012; 

RESTREPO at al 2012; MEALER e MOSS, 2012; RIBEIRO e MARTINS, 2011; RIBEIRO e 

MARTINS, 2011; DE AZAMBUJA et al, 2010; VILELA at al 2010; TUACEK at al, 2009) 

analisados, porque ela influencia a personalidade e o comportamento dos trabalhadores.  
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Sendo o ato do trabalho, considerado por Marx (2008), como uma síntese de subjetividade 

e objetividade, é importante dizer que: 

Entende-se dimensão subjetividade da realidade como construções da subjetividade que 

também são constitutivas dos fenômenos. São constuções individuais e coletivas, que se 

imbricam, em um processo de constituição mútua e que resultam em determinados 

produtos que podem ser reconhecidos como subjetivos. (BOCK e GONÇALVES, 2009, 

p.143) 

No trabalho contemporâneo, de acordo com Linhart (2007) e Dejours (1987) a 

subjetividade do trabalhador é capturada e colocada a serviço da produtividade, quando se perde 

o controle e autonomia sobre o trabalho. 

A falta ou autonomia limitada foi relatada por De Azambuja et al (2010) que consideram 

muito importante um espaço para que o trabalhador possa pensar e planejar suas ações, bem 

como por Astudillo Díaz et al (2009) os quais salientam que a autonomia permite ao trabalhador 

om desenvolvimento de suas próprias habilidades, aprendizagem e criatividade. Trabalhar de 

forma autônoma, tendo controle sobre seu trabalho é defendida por Lacaz (2000) que considera o 

controle como sendo o elemento central da autonomia dos trabalhadores sobre o processo de 

trabalho. 

Vários artigos também indicaram que a falta de treinamento adequado e falta de 

acompanhamento de novos funcionários, considerados como um problema rotineiro, é algo 

apenas valorizado por uma minoria, a qual considera isso uma oportunidade para troca de 

experiências e prática de saberes. Além do trabalho diário, os trabalhadores precisam de 

qualificações, seja graduação escolar, capacitações ou treinamentos para manter o emprego ou 

buscar um novo (FONTANA e NUNES, 2013; ROSA et al, 2012; BATISTA et al, 2011; 

FELICIANO et al, 2011; BRANT e MINAYO-GOMEZ, 2009).  

De acordo com Campos (2009) é natural que isso aconteça “[...] a aprendizagem está 

relacionada ao desenvolvimento produzindo uma mudança nas atitudes ou nos valores das 

mesmas pessoas” (p.91) Ainda nesse sentido, a autora salienta a importância do treinamento para 

que os trabalhadores possam executar suas tarefas, e menciona que “[...] a educação pode auxiliá-

los a progredir na carreira ou prepará-los para melhores cargos” (p.91), por outro lado, acredita 

que as organizações às vezes se empenham em treinar as pessoas, sem levarem e consideração 
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que alguns trabalhadores, precisam primeiramente ser capacitados, “[...] capacitar é tornar capaz, 

ficar convencido, persuadir-se; fazer acreditar [...] Esta é base para um bom treinamento: tornar a 

pessoa capaz para execução, fazendo-a acreditar que será capaz” (p.91). 

Outro assunto, abordado nos artigos nº 4, nº 7, nº 14, nº 18, nº 22 e nº 25, foi a questão da 

violência física e psicológica no ambiente de trabalho, Batista et al (2011) declaram que as 

definições e consequências da violência na área da saúde costumam ser muito amplas, todavia, 

consideram como violência, além dos agravos físicos, as consequências de caráter moral e 

psicológico, que segundo os autores não podem ser negligenciadas. 

De acordo com Heloani et al (2008), a violência psíquica, além do impacto que causa no 

trabalhador, por trazer uma experiência de caráter subjetivo, precisa ser tratada em diferentes 

níveis de atenção. 

Seligmann-Silva (2013) faz uma pergunta de grande reflexão: “Qual a explicação para a 

precarização do trabalho, que degradou os ambientes de trabalho a ponto de neles se tornar tão 

frequente a violência psicológica?” (p.54). Segundo alguns autores, 

Essa nova realidade do mundo do trabalho precarizado, flexível, fragmentado e produtor 

de desemprego, usa-se frequentemente a micropolítica das humilhações cotidianas e 

sistemáticas como instrumento de controle da biopolítica que desestrutura 

emocionalmente os trabalhadores, podendo levá-los a desistir do emprego frente às 

ameaças cotidianas e o olhar silencioso dos pares que assistem e testemunham. As 

consequências são nocivas para todos os trabalhadores porquanto causam conflitos em 

suas vidas, alteram valores, transtornam as emoções e corroem o caráter individual, 

contribuindo para fragmentação das biografias laborais e destruição dos laços de 

amizade coletivos. A este quadro se acrescenta o incremento de atos de violência nas 

relações laborais, associado ao estímulo à competitividade e à instalação da indiferença 

com o sofrimento do outro. (VENCO e BARRETO, 2010, p.7) 

 Arendt (2005) apontou uma critica contra o que ela chamou de hegemonia da 

naturalização da violência. A propósito disso que: 

O funcionamento do trabalho é vivido numa dinâmica de violência e agressividade. Há 

muitas chefias nos diversos níveis hierárquicos, que muitas vezes, com pouca autonomia 

e comunicação, confundem as equipes com contraordens, permitindo um jogo declarado 

de desrespeito em que as relações assumem um caráter muito mais pessoal e pouco 

profissional, abrindo brechas à discrepância e aos acordos informais quanto à 

operacionalização do trabalho. (MAGNUS e MERLO, 2012, p.178) 
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Batista et al (2011), no artigo selecionado nº 6, mencionam que quase sempre os 

episódios de violência verbal são percebidos como parte do trabalho, ou seja, as pessoas se 

acostumam a isso, e não veem necessidade ou interesse de que sejam tomadas providências. Os 

autores descrevem que a tensão e ou estresse existe, mas nem sempre há uma ocorrência formal.  

Mendes (2010) aponta que o “[...] não reconhecimento da violência, da injustiça e do 

sofrimento no trabalho faz decrescer as possibilidades de reações de indignação e mobilização 

coletiva.” (p.29) 

Rosa et al (2010), no artigo selecionado nº 2, apontam que cotidianamente os ACS são 

colocados em contato com muitas misérias humanas, como agravos de saúde, conflitos 

familiares, problemas sociais, entre outras, considerando-os, muitas vezes, como os únicos 

representantes do Estado, o que aumenta a responsabilidade individual e social, sem muitos 

recursos para ajudar as pessoas, enfatizando os motivos de queixas de impotência e 

descontentamento com o trabalho. 

Castellón e Maria (2014), no artigo selecionado nº 15, relatam casos de assédio moral 

entre os enfermeiros, e afirmam que o assédio no local de trabalho é considerado como um 

problema grave que viola princípios éticos, respeito pelas pessoas, não podendo ser anaceitável 

nas relações estabelecidas dentro de equipes de trabalho, independentemente da posição e status 

dos envolvidos ou as características específicas dos ambientes de trabalho. 

Segundo Heloani (2013), em geral, as organizações não estão preocupadas em investir nas 

pessoas, a menos que seja como estratégia de sobrevivência, e “[...] fica no emprego aquele que 

não consegue ou não tem força para exigir os seus direitos” (p.31), nesse contexto, o autor resgata 

uma preocupação com o assédio moral nas organizações, o qual é definindo como sendo: 

Uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que ocorre no ambiente de 

trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir 

psiquicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, 

atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. 

(FREITAS, HELOANI, BARRETO, 2008, p.37) 
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O assédio foi considerado por Castellón e Maria (2012) como um problema que viola o 

princípio ético de respeito pelas pessoas, e salientam a importância de sejam investigados os 

aspectos que tornam invisíveis o assédio e a violência no ambiente de trabalho. 

Heloani (2013) considera o assédio moral como sendo uma questão relativa à organização 

do trabalho, de forma que a culpabilização pode despertar sentimentos negativos no trabalhador 

vitimado. “O assédio moral deve ser visto como um problema social do capital que só será 

resolvido com uma atuação constante, frequente e sistemática.” (HELOANI, 2013, p.34). 

Afirma ainda que é “[...] praticamente impossível não haver processos de assédio moral, 

discriminação e humilhações no ambiente onde um vê o outro como uma coisa, porque a pessoa 

se vê dessa forma. E não é que ela não se respeita, ela não é respeitada” (HELOANI, 2013, p.31) 

E um ego debilitado, pode mascarar a origem do sofrimento, seja psíquico ou físico: 

O trabalho, não só como uma condição externa, pode propiciar sofrimento insuperável 

para o ego, empobrecendo-o e restringindo sua ação a mecanismos defensivos 

repetitivos e ineficazes, não lhe possibilitando aferir, de acordo com suas atividades, a 

satisfação de determinadas pulsões, que, não satisfeitas, tensionariam o aparelho 

psíquico, gerando angústia, estados depressivos, ansiedade, medos inespecíficos, 

sintomas somáticos, como sinais marcantes de sofrimento mental, com o agravante de 

que um ego debilitado e frágil não consegue diferenciar, pela sua condição, a origem de 

seu sofrimento. (HELOANI e CAPITÃO, 2003, p.107) 

 

Seligmann-Silva (2013) associa o assédio moral à cobrança pelo presenteísmo, 

especialmente no que tange a presença no trabalho de pessoas doentes “[...] seja por excesso de 

trabalho, seja por ter passado por vários tipos de violência psicológica” (p.52), comenta que 

mesmo que não haja de fato um assédio, os trabalhadores podem sentir que foi ferido sua 

dignidade e sofrem uma dor psíquica. Há ainda os casos em que o presenteísmo está diretamente 

relacionado à “[...] sobrecarga de trabalho sob pressão de metas de produtividade que vai gerando 

cansaço e tensão, os quais se acumulam e, ao ultrapassarem os limites físicos e psicológicos do 

individuo, causam uma descompensação, o chamado esgotamento profissional ou burnout” 

(p.52).  

Barreto (2013) complementa que é num contexto de “[...] pressões, vínculos precários, 

insegurança e desemprego, adoecimento, demissões e discriminações crescentes que ocorre o 
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assédio moral e que funciona pedagogicamente para modelar o coletivo ao silêncio, à sujeição e à 

submissão” (p.16). Tais como expressos nas seguintes falas: “tu tava falando com ela e ela virava 

as costas” artigo selecionado nº 1, “Me senti desvalorizada, como se eu fosse nada...” artigo 

selecionado nº 1, “Se tu peitar, tu fica marcada” artigo selecionado nº 4 “Sinto que estou na 

mira” artigo selecionado nº 5 “Pirei (...) tive que fazer um acompanhamento com psiquiatra” 

artigo selecionado nº15. 

Araujo (2010, p.578) diz: “[...] os transtornos mentais são responsáveis por cinco entre as 

dez principais causas de incapacitação para o trabalho. No Brasil, eles estão em terceiro lugar, 

entre as causas de concessão de benefícios previdenciários”. 

 Embora o trabalho seja parte da vida humana e um elemento importante da sociabilidade, 

este tem levando ao processo de adoecimento afastando muitas pessoas de seus trabalhos e as 

empresas acabam considerando o adoecimento e o afastamento apenas como um número que 

revela alto índice de absenteísmo. Abordando a questão do absenteísmo Linhart (2007) salienta 

que este representa muitas vezes a necessidade de fugir do trabalho quando este se torna 

insuportável. 

7.2 Estratégias de resistência, enfrentamento e passividade. 

Nesta categoria, a negação, resignação, desistência, silêncio, isolamento e assujeitamento 

têm levado trabalhadores à passividade que também é uma estratégia de resistência, por outro 

lado, muitos trabalhadores buscam no enfrentamento uma forma de suportar o sofrimento no 

trabalho. Foram identificadas estratégias individuais e coletivas, o que só se tornou possível a 

partir das queixas e indignação dos trabalhadores da área da saúde. 

Mendes afirma que (2010) “Se não houver indignação, é provável que impere a 

banalização do mal e das injustiças, e com elas as situações de violência no trabalho”. (p.103)  

Se o empregado, como vimos, não se rebela contra as alterações de função; não cria 

caso se é ofendido; faz hora extra, mesmo sem ser pago; e, numa palavra, troca a 

resistência pela submissão, é evidente que algo está errado – e esse erro deve ser 

corrigido. (VIANA, 1996, p.367) 



  

83 

 

Como foi visto, não há dúvidas que muitos trabalhadores se submetem e se assujeitam em 

seu trabalho cotidiano, "O sentimento de insegurança quanto à manutenção de emprego também 

pode ser instrumentado [...]" (SELIGMANN-SILVA, 1994, p.159), assim sendo, cresce a 

importância de se dar voz aos trabalhadores para que se expressem.  

Brant e Minayo-Gomez (2004) em suas pesquisas sobre o sofrimento psíquico, 

entendem que “(...) a manifestação do sofrimento é interpretada como resultado de um 

enfraquecimento das estratégias coletivas dos trabalhadores e não como uma conseqüência de 

situações relacionadas ao trabalho.” (p.219). 

Trabalhadores, gestores e profissionais da saúde constroem estratégias de resistência 

contra o adoecimento e instituem espaços de escuta para a manifestação do sofrimento. 

Profissionais da saúde e gestores não sabem lidar com a expressão do sofrimento, 

tampouco que destino lhe dar. Apesar das condições adversas, alguns revelam 

sofrimentos e constroem resistências à lógica do adoecimento (...). (BRANT & 

MINAYO-GOMES, 2008, p. 668). 

Os autores mencionam ainda as resistências como sendo reativas e ativas, ou seja, na 

“resistência reativa, os trabalhadores reagem após a ocorrência de situações que podem 

desencadear processos de adoecimento” e na resistência como ação, ou ativa, “tudo ocorre de 

maneira bem diferente. O trabalhador age e crê em si mesmo espontaneamente, é capaz de 

manifestar o sofrimento, reconhecer e recusar dispositivos de adoecimento” (BRANT & 

MINAYO-GOMEZ, 2009, p.245). 

Sob o prisma de Viana (1996) como visto, a resistência pode ser ativa, expressa, violenta, 

total, imediata, simples e qualificada. 

Czeresina e Freitas (2003, p.74) apontam que “Só podemos falar de saúde quando 

detemos os meios para enfrentar nossas dificuldades e compromissos, e a conquista e ampliação 

destes meios é uma tarefa ao mesmo tempo individual e coletiva”. 

A palavra presa na garganta e o sofrimento utilizado como motor para aumento da 

produção foram os nós encontrados. Esses nós começaram a ser desatados, mas o 

trabalhador só se desvencilhará dos mecanismos defensivos quando puder abertamente 

compartilhar com seus pares outros caminhos mais saudáveis, em coletividade. 

(RIBEIRO e MARTINS, 2011, p.249) 
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O individualismo foi mencionado por Campos (2009), pois “[...] não é segredo para 

ninguém que os paradigmas da modernidade lançaram a humanidade em uma contemporaneidade 

que podemos dizer pós-moderna, a qual ‘obriga’ o homem a viver em um constante mal-estar 

(...)” (p.86). 

As pessoas que se isolam também demonstram uma estratégia de resistência, Arendt 

(2007) afirma que faz parte da sociedade moderna as pessoas apresentarem um comportamento 

conformista, a ação tende a acontecer quando há a coletividade e o fato de isolar-se irá privá-lo 

da sua capacidade de agir. 

Barreto (2013) comenta que grandes demandas podem levar trabalhadores ao isolamento, 

e em consequência disso “ao aprisionamento cada vez maior do trabalhador ao trabalho, às 

normas e regras impostas, de tal forma que não haja espaço ou tempo para tecer laços de 

camaradagem, amar, resistir e lutar.” (p.15) Por outro lado,  

O enfrentamento do sofrimento, em sua forma mais eficaz, ocorre quando o coletivo se 

organiza para agir sobre a organização do trabalho, utilizando a inteligência prática para 

buscar modificar a organização do trabalho no aspecto em que essa agrava o sofrimento. 

(MORAES, 2011, p.115) 

Para Rutter (1985) os estilos de enfrentamento podem desencadear reações em cadeia, 

podendo ser negativas ou positivas e que poderão ter efeitos e seqüelas psicológicas. 

Moraes (2011) aponta ainda a negação e a racionalização como sendo mecanismos 

psicológicos mais frequentes nas estratégias defensivas. Para a autora, a “[...] negação pode ser 

sinalizada pela presença da desconfiança, de individualismo, de isolamento, e pela banalização 

das dificuldades da organização de trabalho”, ou seja, os trabalhadores podem negar que de fato 

seu sofrimento é causado pelo seu ambiente de trabalho, enquanto a racionalização “se manifesta 

em falas que justificam as dificuldades do trabalho” (MORAES, 2011, p.103). Wai e Carvalho 

(2009) transcrevem uma fala que mostra isso claramente “a gente pira, mas é muito bom, porque 

eu mesmo, aprendi a me controlar (...) aprendi a me corrigir muito”. 

Daí a importância de se dar voz aos trabalhadores. Ainda, segundo Moraes (2011), 

embora as estratégias defensivas atenuem algum sofrimento, não significa que promoverá 

mudanças e emancipação desses trabalhadores. 
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 A isso se somam conflitos com gerentes ou colegas de trabalho como situações 

relacionadas a ele, “[...] dominação, submissão e resistência comportam uma conjunção de 

forças, na qual o conflito é o elemento central” (BRANT e DIAS, 2004, p.5).   

 Bruch e Monteiro (2011) em suas pesquisas sobre as relações entre colegas como 

manifestação de resistência, afirmam que os “conflitos, o sofrimento e o prazer que emergem em 

situação de trabalho estão relacionados à dinâmica organizacional do trabalho e às dificuldades 

que surgem entre dois ou mais indivíduos que forma um coletivo de trabalho”, e mencionam que 

o “referencial da Psicodinâmica do Trabalho enfoca as vivências de prazer e sofrimento como 

inerentes a todo contexto de trabalho.” (p.121) 

Construir relações no trabalho, criar vínculos afetivos, implica, inicialmente, simpatizar 

ou gostar do colega ou do chefe, o que nem sempre ocorre. Muitas vezes as relações que 

se estabelecem no trabalho podem ser definidas como negativas, ou seja, quando não se 

gosta de um colega ou chefe sem motivo aparente, ou por simples antipatia. Nesses 

casos, as consequências são ficam somente no distanciamento social que se cria: vão 

além. (BRUCH e MONTEIRO, 2011, p.129). 

 

Ainda segundo Bruch e Monteiro (2011) o reconhecimento dos colegas é fundamental 

para o ego, pois, quando esse conhecimento não acontece e, pelo contrário, surge algum tipo de 

julgamento injusto, pode gerar um sentimento de mágoa e ressentimento, já que o trabalhador 

pode estar vulnerável pelas condições de trabalho no qual foi ou está sendo submetido. 

O mundo globalizado requer um trabalhador eficaz e resiliente (TAVARES, 2001), dois 

artigos analisados falam sobre a resiliência, o de nº12, (VILELA et al (2010) mencionando a 

necessidade da resiliência para trabalhar na Estratégia de Saúde da Família (SF), e o de nº 23 

(MEALER e MOSS, 2012), os quais acreditam que a resiliência pode ser aprendida, e tornar 

trabalhadores altamente resistentes, afirmando ainda que o otimismo está associado com a 

resiliência que pode aperfeiçoar as habilidades de enfrentamento. 

A origem da palavra resiliente vem do latim resiliens que significa voltar, recuar, ser 

impedido. Em inglês a palavra “resilient” tem um significado de elasticidade ou capacidade 

rápida de recuperação, em espanhol traduz-se apenas como “resistência”. 

 

 O significado de resiliência em dois dicionários da língua portuguesa é: 
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[...] a propriedade pela qual a energia armazenada em um determinado corpo deformado 

é devolvida quando cessa a tensão causadora de uma deformação elástica, ou seja, a 

capacidade de um corpo voltar ao seu estado normal após ter sofrido uma pressão que foi 

removida. (Aurélio, 1999 p.)  

[...] resistência ao choque e segundo como característica psicológica do indivíduo em 

(re) construir-se e viver de maneira satisfatória diante circunstâncias traumáticas. 

(Larousse, 1999, p.882) 

Para Rutter (1985) resiliência significa relativa resistência aos efeitos adversos das 

experiências de risco, derivando uma enorme variação nas respostas das pessoas a todo o tipo de 

pressões e adversidade. O mesmo autor salienta que é preciso levar em consideração que as 

pessoas são diferentes e tem reações diferentes, e que seria um erro considerar a resiliência como 

algo situado dentro do indivíduo. 

Resilience involves two rather separate features.  First, there is the individual variation 

in the nature and degree of the initial response to the negative experience.  Second, 

there are the individual differences in the process and course of recovery (RUTTER, 

1985, p.603) 

Tavares (2001) apresenta a resiliência de três formas: primeiramente do ponto de vista 

físico que é referente à qualidade de resistência, como por exemplo, de um material ao choque; 

em segundo lugar considera a resiliência como a capacidade das pessoas em resistir a algum tipo 

de enfermidade com ou sem a ajuda de medicamentos e por último a resiliência pode ser a 

capacidade das pessoas resistirem, individualmente ou coletivamente, a situações adversas sem 

perder o equilíbrio inicial. 

A resiliência na sociedade atual pode ser entendida como uma defesa psicológica, não no 

sentido de que essa se mostre como insensibilidade ou conformismo, ou resignação, é entendida 

de forma mais ampla, com uma proposta de positividade, pois se espera que a pessoa resiliente 

suporte as adversidades de forma positiva, assim como as organizações também podem ser 

resilientes no sentido de serem inteligentes.  (TAVARES, 2001) 

 O fato é que a capacidade humana de vida no mundo implica sempre uma capacidade de 

transcender e alienar-se dos processos da própria vida, enquanto a vitalidade e o vigor, 

só podem ser conservados na medida em que os homens se disponham a arcar com o 

ônus, as fadigas e as penas da vida. (ARENDT, 2005, p.133) 
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Foucault (1986) também aborda essa preocupação com o corpo humano, sob o prisma da 

dominação, entendendo que em qualquer sociedade este está submetido a imposições e limitações 

e, segundo o autor, a construção dos corpos dóceis está situada numa estrutura coerciva sem fim. 

Em síntese, não se pode negar que no geral a saúde do trabalhador, tem sido 

negligenciada, e não se deve permitir que haja uma banalidade do mal (ARENDT, 2005), pois o 

mal banalizado é logo esquecido.  

 

7.3 Proposições para gestão do trabalho em saúde 

No presente trabalho, as proposições colocadas, têm importante relação com educação 

permanente e com a reivindicação por espaços coletivos como oficinas de trabalho, reuniões, 

programas de apoio psicológico que melhorem a qualidade de vida. No que toca a gestão do 

trabalho em saúde, as proposições colocadas giram em torno de capacitar os gerentes para 

melhorar a organização do trabalho, lidar melhor com os conflitos.  

Para Merhy (2005) a educação permanente é um grande desafio, pela importância do 

trabalhador como protagonista efetivo do processo e a necessidade de auto-interrogação de si 

mesmo. Para o autor a educação permanente tem que ter a força de gerar no trabalhador as 

transformações de sua prática e de problematizar e construir novos pactos de convivência no 

âmbito individual e coletivo. 

As transformações que ocorreram no mundo do trabalho nas últimas três décadas, 

geraram mudanças nas formas de organização do trabalho e de produção, vieram o desemprego, 

aumento dos problemas sociais, mudanças nos contratos de trabalho, excesso de trabalho, 

terceirizações, consequência da implantação de “novas políticas de gestão e novas formas de 

organizar o processo produtivo.” (BARRETO, 2013, p.14) 

A atual organização de trabalho impõe formas de coagir os funcionários que para não 

serem demitidos estejam prontos a colaborar, e requerem uma dedicação extra, tanto individual 

quanto coletiva, solicitando um esforço maior do trabalhador. Os gestores dos serviços de saúde 
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encarnam o papel de solicitar sempre uma maior produtividade no trabalho, sendo essa uma das 

queixas dos trabalhadores. 

Para Merlo e Lapis (2007) a existência, no âmbito internacional, de grupos, classes e 

movimentos sociais comprometidos com as lutas pela humanização do trabalho e da sociedade 

pode constituir-se na matriz de um outro padrão civilizatório, como uma possibilidade de 

mudança no atual cenário sombrio. 

 Sobre os problemas relacionados à gestão Mendes (2010) contribui com uma posição 

crítica em relação a algumas formas de gestão: 

O que faz uma pessoa se transformar em colaborador, em um gestor-colaborador, e 

implantar todas as políticas que são extremamente perversas, pautadas por métodos 

desumanos de trabalho, em relações de desigualdade e de ameaças, com distorção 

comunicacional (...)? (p.103) 

Para Castellón e Maria (2012) é necessário discutir o que embasa o papel do gestor do 

século XXI.  

Como afirmam alguns autores: “Não se trata aqui de carimbar esses gestores como vilões, 

de demonizá-los, mas de termos claro que, antes deles, os processos de produção, a quem eles 

servem, é que são estruturalmente lesivos aos trabalhadores” (ARAUJO, 2010, p.578) 

Esta questão é ressaltada por Dussault (1992) quando afirma que “[...] no setor saúde, a 

gestão tem que ser orientada para o ambiente e adaptar-se às mudanças demográficas, 

epidemiológicas e sociais, o que exige flexibilidade. Uma gestão burocrática não pode fazer 

isso.” (p.16) 

 Como proposição Dussault (1992) aponta o tipo de gestão que considera adequada para 

as organizações públicas de saúde, que é o colegiado consensual ao invés do autoritário, pois essa 

gestão enfatiza o envolvimento dos profissionais na definição de mecanismos de tomada de 

decisão, na formulação dos objetivos e na avaliação de resultados. É uma gestão que reconhece o 

papel central dos profissionais com mecanismos para evitar os efeitos indesejados da mera 

autonomia de prática profissional e do corporativismo.  

O que os trabalhadores expressam, nos artigos selecionados, seria uma gestão de carácter 

participativo, tal como propõe Dussault (1992). 
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Importante observar como assinala Foucault (1986) que as relações de poder não estão 

apenas na hierarquia organizacional ou apenas em classes dominantes, mas sim em qualquer 

relação em que um quer dominar ou tentar dirigir a conduta de outrem, isso aparece na fala de 

trabalhadores quando se queixam das relações entre pares. 

Outra subcategoria importante assinalada foi à qualidade de vida no trabalho, que é um 

tema contemporâneo imprescindível para a saúde os trabalhadores mencionado em pelo menos 

seis artigos os nº 6, nº 7, nº 8, nº 10, nº 11 e nº 13.  

Para Lacaz (2000) a temática da qualidade de vida no trabalho assumiu maior relevância a 

partir dos anos 70 “quando se dá um esgotamento da organização do trabalho de corte 

taylorista/fordista, ao qual se associa a um aumento do absenteísmo, da insatisfação no trabalho e 

da não aderência dos trabalhadores às metas definidas pela gerência” (p.159). 

Scopinho (2010) menciona ainda que a ideia de qualidade de vida estreitamente 

relacionada ao estado geral de saúde dos trabalhadores, depende, essencialmente, de um pacto 

que se faça no planejamento do trabalho e que se cumpra ao realizá-lo, que também leve em 

conta as necessidades de adaptação dos trabalhadores. Ou seja, é necessário que haja uma política 

e programas de gestão e não somente da oferta de serviços assistenciais públicos ou empresariais, 

de ginástica laboral, massagens salas de descanso e outros recursos de relaxamento antes e/ou 

depois da jornada de trabalho.  

Ainda para Scopinho (2009) a qualidade de vida no trabalho não diz respeito apenas à 

ausência de adoecimento ou possibilidade de ter qualificação. Para ela o trabalho não é apenas 

um espaço de realização da mais-valia e de dominação do capital, mas também é espaço de 

produção de criação e difusão de valores coletivistas, de resistências e de lutas histórias dos 

trabalhadores pelo controle das relações e condições de trabalho, na tentativa de saneá-las. 

Concordando com tais autores, Lacaz (2000) enfatiza a importância da prática da 

qualidade de vida no trabalho e defende a conquista de um (re) planejamento do trabalho, com 

gestão participativa e verdadeiros canais coletivos para negociações, já que a busca pela QVT 
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envolve questões como salários, incentivos, participação nos lucros das empresas, novas 

tecnologias e seu impacto para saúde e o meio ambiente, autonomia.  

A intensidade da carga horária no trabalho também é um impeditivo para a QVT, 

Seligmann-Silva (2013, p.55) menciona que “a intensidade do trabalho e as exigências de 

dedicação total à empresa invadem a vida familiar e a deterioram na medida em que não há mais 

tempo, nem paz para convívio e diálogo”. 

Monteiro et al (2013) assinalam que a instituição de trabalho se tornou para os 

profissionais pesquisados, como um local rígido e pouco flexível, no qual se evidenciam 

dificuldades em conciliar a rotina de trabalho com questões da vida pessoal. 

Reconhecer a força e a abrangência das proposições dos trabalhadores da saúde pode 

reforçar a importância de investir em ações e políticas para melhorar a qualidade de vida no 

trabalho, criar espaços de discussão e dar voz ao trabalhador, individual e coletivamente. 
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7.3 Limitações da revisão 

Como parte dos resultados do estudo cabe assinalar que uma das maiores dificuldades 

para seleção dos artigos foi a falta de clareza e de informação nos resumos encontrados, quanto 

ao tipo de estudo, metodologia e população estudada, o que demandou abrir e ler os artigos em 

busca de maiores informações. 

Verificou-se não haver publicações válidas, referente ao ano corrente. Muitos dos artigos 

encontrados embora apresentassem material relevante para saúde dos trabalhadores da área da 

saúde não descreviam falas e ou depoimentos dos trabalhadores. 

Muitas entrevistas não foram relatadas na íntegra, diminuindo o campo para análise de 

conteúdo, mas entendeu-se que os autores descreveram os trechos que consideraram mais 

relevantes. 

Alguns artigos são relatados estudos com trabalhadores de múltiplas profissões, não 

permitindo isolar problemas somente na categoria de trabalhadores da saúde. 

Foram encontrados também artigos repetidos, publicados em bases de dados diferentes. 

Outro aspecto relevante foi o fato de haver publicações brasileiras, publicada nas bases 

em espanhol ou em inglês, quando na realidade eram artigos publicados em português ou ainda o 

mesmo artigo em português traduzido para o inglês ou espanhol.  

Com todas essas limitações considerou-se que se abrangeu uma boa seleção de artigos no 

total de 1010, com leitura de 330 resumos e análise cuidadosa de 25 artigos na íntegra que 

compuseram o ‘universo’ desta pesquisa. 
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8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se afirmar que o objetivo da pesquisa, ou seja, analisar a evidência científica sobre as 

formas de resistência dos trabalhadores à gestão do trabalho em saúde para a proteção ao 

sofrimento psíquico e físico, sob um olhar do campo da saúde do trabalhador, foi alcançado.  

O número de artigos selecionados e analisados na busca bibliográfica demonstra uma 

preocupante precarização do trabalho na área da saúde, representada pelas condições e 

organização do trabalho e formas de gestão. 

O trabalho precário é entendido por Padilha (2010, p.550) como “[...] um conjunto de fatores 

- os quais podem ou não estar combinados – que caracterizam a atividade laboral de inúmeros 

trabalhadores.” De forma mais abrangente, para Galeazzi (2006, p.203) “[...] a definição de 

trabalho precário contempla pelo menos duas dimensões: a ausência ou redução de direitos e 

garantias do trabalho e a qualidade no exercício da atividade”. De acordo com Seligmann-Silva 

(2013), o problema da precarização do trabalho é que este veio “[...] no rastro da famosa 

reestruturação produtiva ‘inspirada’ pela ideologia neoliberal” (p.54). A autora critica o discurso 

que a mídia reproduz de que “[...] todos devem ser fortes, belos, velozes, jovens, ou seja, vamos 

jogar fora tudo o que não for bonito e rápido. Quem estiver com LER, deprimido, vamos jogar 

fora (...)” (p.54). 

Dentre as estratégias de resistência encontradas, tais como: a negação, resignação, 

desistência, silêncio, isolamento e assujeitamento, pode-se dizer que levam os trabalhadores à 

passividade. A negação como estratégia de resistência é muito comum no ambiente de trabalho, 

pois aparentemente as pessoas sabem que algo está errado mas não encontram força ou coragem 

para um confronto. Inclui-se nesta realidade também o medo de perder o emprego, o que torna os 

trabalhadores mais vulneráveis a todo tipo de exposição e violência. Por outro lado, muitos 

trabalhadores buscam no enfrentamento uma forma de suportar o sofrimento no trabalho, as 

formas de enfrentamento buscadas pelos trabalhadores, individualmente visam aliviar o 

sofrimento através do afastamento do trabalho, leitura, terapia, religião, música e práticas de 

atividades esportivas; Do ponto de vista coletivo mencionam reuniões, espaços para discussão, 
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troca de experiências, busca de apoio, micro-negociações, redes de relacionamento, necessidade 

de qualificação profissional, promoção de ações educativas e oficinas. 

As queixas podem também ser consideradas um tipo de enfrentamento, pois para os 

trabalhadores que desabafam podem abrir espaço para resistência e luta por melhores condições 

de trabalho, especialmente quando alguém da gestão ou diretoria dá-lhe ouvidos e busca atender 

de alguma forma essas reclamações. Nesse caso os trabalhadores podem se sentir respeitados, 

caso contrário, o pouco caso ou indiferença pode deixar as pessoas paralisadas e desacreditadas. 

Ademais, importante relembrar que as pessoas que aparentemente não estão doentes, podem 

ter sentimentos negativos como demérito e impotência, e talvez não se sintam a vontade para se 

expressarem ou conversarem sobre seu sofrimento. 

No que diz respeito à gestão do trabalho, Brant e Minayo-Gomes (2009, p.214) mencionam a 

importância de se dar visibilidade “[...] ao processo de transformação do sofrimento em 

adoecimento” especialmente quando há uma existência de situações políticas (dominação e 

resistência), de gozo (mesclagem de prazer e dor) e econômicas (prescrição e consumo abusivos 

de medicalização). 

A saúde dos trabalhadores necessita de formas de atuação que possibilitem operacionalizar a 

noção de atenção à saúde e isso inclui ações de prevenção primária, assistência e promoção da 

saúde, ou seja, adotar um olhar que não se detém apenas nos aspectos biológicos, incorporando o 

psíquico e o social o que requer a atuação sobre os problemas humanos no trabalho a partir de 

outro locus, o dos serviços da rede de saúde pública. (SATO, LACAZ, BERNARDO, 2006). 

Foi concluído que independente do idioma ou país de origem dos artigos, observou-se, uma 

grande semelhança em relação ao sofrimento psíquico e físico, ao lado de um tímido número de 

estratégias de resistência e falta de propostas de caráter mais coletivo. 

Embora os trabalhadores mencionem a importância das reuniões, dos espaços coletivos para 

discussão, importância da comunicação e políticas de gestão de conflitos, não é relatada uma 
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mobilização nesse sentido, bem como existe ainda muita dificuldade para que se coloquem em 

prática os referidos espaços. 

Os trabalhadores constroem estratégias de resistência para amenizar o sofrimento, psíquico 

ou físico e, como foi visto, aqueles que conseguem fazê-lo através de ações coletivas parecem ter 

sido mais bem sucedidos. 

Não se pode negar que existe uma preocupação por parte dos profissionais da área da saúde 

na medida em que têm buscado reunir-se para debater e apontar as deficiências da gestão, por 

outro lado, não se pode negar que o direito dos trabalhadores resistirem é algo legítimo e 

sustentado, seja politicamente ou legalmente. Considera-se, portanto, que identificar e analisar as 

estratégias de resistência, bem como propostas para a gestão do trabalho em saúde, pode 

fortalecer as atuais políticas e práticas de atenção à saúde dos trabalhadores. 

Conforme observado por Lacaz et al (2014), houve um posicionamento dos servidores 

entrevistados, no sentido de questionar a indicação de gestores por critérios políticos, pois não 

são concursados e, na maioria das vezes, não têm preparo para exercer o cargo. Assim, sugere-se 

que na carreira de gestores públicos estes sejam capacitados e certificados, ou seja, que tenham 

uma formação adequada, no sentido de saber: dialogar e respeitar a equipe de trabalho, motivar e 

delegar, avaliar de forma justa, ter uma postura democrática em relação às posições divergentes e 

ter um espírito de liderança sem autoritarismo, em prol da melhoria da qualidade de vida no 

trabalho e do serviço prestado. 

Finalmente, vale dizer que o consolidado apresentado do conteúdo dos artigos analisados, 

não tem por objetivo esgotar a temática, pelo contrário, entende-se que são elementos visando 

contribuir para despertar nas pessoas o interesse pela importância da resistência no sofrimento do 

trabalhador. Dessa forma, espera-se que a presente revisão possa evidenciar a necessidade de 

atenção à saúde dos trabalhadores, ou seja, priorizando especialmente à perspectiva do 

desenvolvimento do cuidado de quem cuida. 
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ANEXO I - Ficha de categorização para avaliação dos artigos analisados.  

 

ARTIGO:  

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:                

 

(  ) APROVADO 

(  ) REPROVADO 
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ANEXO II - Fichas de categorização dos artigos avaliados e considerados escritos em 

português.  

 

ARTIGO 1: Adoecimento psíquico de trabalhadores de unidades de terapia intensiva. 

AUTOR (ES): Monteiro et al 2013 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

(x) APROVADO 

(  ) REPROVADO 
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ARTIGO 2: O sofrimento psíquico de ACS e suas relações com o trabalho. 

AUTOR (ES): Rosa et al 2012 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x)APROVADO 

(  )REPROVADO 
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ARTIGO 3: A saúde mental dos profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial. 

AUTOR (ES): Athayde & Hennington 2012 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

- 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               4 

 

( x)APROVADO 

(  )REPROVADO 
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ARTIGO 4: A construção de saúde, entre o servir e a servidão: das relações entre 

servidores de um hospital psiquiátrico público. 

AUTOR (ES): Magnus & Merlo 2012 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x )APROVADO 

(  )REPROVADO 

 

 



  

115 

 

 

 

ARTIGO 5: Sofrimento psíquico do trabalhador da saúde da família na organização do 

trabalho. 

AUTOR (ES): Ribeiro & Martins 2011 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 6: Os significados do trabalho em unidades de terapia intensiva de dois 

hospitais brasileiros. 

AUTOR (ES) e ANO: Baasch & Laner 2011 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 7: Violência no trabalho em saúde: análise em unidades básicas de saúde de 

Belo Horizonte, Minas Gerais. 

AUTOR (ES) e ANO: Batista et al 2011 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 

 

 



  

118 

 

 

ARTIGO 8: Burnout entre médicos da Saúde da Família: os desafios da transformação 

do trabalho. 

AUTOR (ES) e ANO: Feliciano et al 2011 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 

 

 



  

119 

 

 

ARTIGO 9: Cargas psíquicas de trabalho e desgaste dos trabalhadores de enfermagem 

de hospital de ensino do Paraná. 

AUTOR (ES) e ANO: Secco et al 2010 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 

 

 



  

120 

 

 

ARTIGO 10: A rotatividade de enfermeiros e médicos: um impasse na implementação 

da Estratégia de Saúde da Família. 

AUTOR (ES) e ANO: Medeiros et al 2010 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 11: É possível produzir saúde no trabalho de enfermagem? 

AUTOR (ES) e ANO: De Azambuja et al 2010 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 12: Poder de agir e sofrimento: estudo de caso sobre Agentes Comunitários de 

Saúde. 

AUTOR (ES) e ANO: Vilela et al 2010 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 

 

 



  

123 

 

 

ARTIGO 13: Manifestação do sofrimento e resistência ao adoecimento na gestão do 

trabalho. 

AUTOR (ES) e ANO: Brant & Minayo-Gomez 2009 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 14: Repercussões da violência na saúde mental de trabalhadores do PSF. 

AUTOR (ES) e ANO: Tuacek et al 2009 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 

 

 

 



  

125 

 

 

ARTIGO 15: O trabalho do agente comunitário de saúde: fatores de sobrecarga e 

estratégias de enfrentamento. 

AUTOR (ES) e ANO: Wai & Carvalho 2009 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

- 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               4 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ANEXO III - Ficha de categorização dos artigos avaliados e considerados escritos em 

espanhol.  

ARTIGO 16: Hostigamiento laboral: amenaza permanente para enfermeira. 

AUTOR (ES) e ANO: Fontana & Nunes 2013 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 17: Riesgos laborales em la concepción de los trabajadores de uma lavanderí 

hospitalaria. 

AUTOR (ES) e ANO: Castellón & Maria 2012 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 

 

 



  

128 

 

 

ARTIGO 18: Neoliberalismo em salud: La tortura de trabajadoras y trabajadores del 

Instituto Materno Infantil de Bogotá. 

AUTOR (ES) e ANO: Abadía et al 2012 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 19: Posición afectiva que assume el personal de la salud de las Unidades de 

Cuidados Intensivos pediátricos de la ciudad de Medelín em el primer semestre de 

2010. 

AUTOR (ES) e ANO: Restrepo, Ospina & Molina 2012 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 

 



  

130 

 

 

ARTIGO 20: Protectores de estrés laboral: percepción del personal de enfermería y 

médicos, temuco, chile. 

AUTOR (ES) e ANO: Astudillo Díaz et al 2009 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ANEXO IV - Ficha de categorização dos artigos avaliados e considerados escritos em inglês.  

ARTIGO 21: The situation of nursing work and occupational risks from na ergological 

perspective. 

AUTOR (ES) e ANO: Fontana & Lautert 2013 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 22: Organizational stressors, work-family interface and the role of gender in the 

hospital: Experiences from Turkey. 

AUTOR (ES) e ANO: Turk et al 2013 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

- 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               4 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 23: A qualitative study of resilience and posttraumatic stress disorder in United 

States ICU nurses. 

AUTOR (ES) e ANO: Mealer, Jones & Moss  2012 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 24: Coping mechanisms used by non-burned out and burned out workers in the 

Family health strategy. 

AUTOR (ES) e ANO: Trindade et al 2009 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

- 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               4 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ARTIGO 25: Night shift work experiences among Iranian nurses: a qualitative study. 

AUTOR (ES) e ANO: Nasrabadi et al 2009 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese coerente 

com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-quanti com 

métodos que possibilitem dar voz aos trabalhadores? 

x 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de enfrentamento 

individual ou coletiva? 

x 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão do 

trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               5 

 

( x ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 
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ANEXO V – Exemplos dos artigos desconsiderados. 

ARTIGO: Estresse, coping e estado de saúde entre enfermeiros hospitalares. 

AUTOR (ES) e ANO: Guido et al 2011 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese 

coerente com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-

quanti com métodos que possibilitem dar voz aos 

trabalhadores? 

- 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de 

enfrentamento individual ou coletiva? 

- 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão 

do trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               3 

 

(   ) APROVADO 

( x ) REPROVADO 
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ARTIGO: Desgaste profesional y factores asociados en personal de enfermería 

de servicios de urgencias de Cartagena, Colombia. 

AUTOR (ES) e ANO: Milanés et al 2010 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese 

coerente com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-

quanti com métodos que possibilitem dar voz aos 

trabalhadores? 

- 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de 

enfrentamento individual ou coletiva? 

- 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão 

do trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               3 

 

(   ) APROVADO 

( x ) REPROVADO 
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ARTIGO: Single Item Measures of Emotional Exhaustion and Depersonalization 

Are Useful for Assessing Burnout in medical Professionals. 

AUTOR (ES) e ANO: West et al 2009 

N CRITÉRIOS DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO 

1 Existe uma definição clara da pergunta ou hipótese 

coerente com a problemática apontada? 

x 

2 O artigo relata algum tipo de sofrimento do trabalhador 

relacionado à gestão do trabalho em saúde? 

x 

3 O artigo utiliza uma abordagem qualitativa ou quali-

quanti com métodos que possibilitem dar voz aos 

trabalhadores? 

- 

4 Os trabalhadores apresentam estratégias de 

enfrentamento individual ou coletiva? 

- 

5 O artigo apresenta alternativas para melhoria da gestão 

do trabalho em saúde? 

x 

                                                                             

                                                                TOTAL DE PONTUAÇÃO:               3 

 

(  ) APROVADO 

(x) REPROVADO 
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ANEXO VI – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
                    SÃO PAULO - UNIFESP/  
                     HOSPITAL SÃO PAULO 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: As estratégias de resistência ao sofrimento físico e emocional relacionadas à gestão 
do trabalho em saúde: um estudo de revisão sistemática da literatura. 
Pesquisador: Alessandra Paula F M Neumann 
Área Temática: 
Versão:  1 
CAAE: 11418912.9.0000.5505 
Instituição Proponente: Escola Paulista de Medicina - UNIFESP 
 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 186.723 
Data da Relatoria: 11/01/2013 
 
Apresentação do Projeto: 
O binômio trabalho-saúde há muito tempo desperta a atenção da humanidade, sobretudo depois que a 
Revolução Industrial associou o trabalho em massa e a mecanização a uma ideologia de desprezo pela 
condição humana dos operários, justificada pelo postulado da isonomia formal entre os membros da 
sociedade. Às providências iniciais de tratamento do trabalhador vitimado, geradas pela necessidade de 
preservação de mão de obra, sucederam medidas de intervenção nos ambientes de trabalho 
acompanhadas por profissionais médicos, engenheiros, ergonomistas, culminando com a 
conscientização dos trabalhadores quanto à necessidade de sua atuação direta na melhoria das 
condições de trabalhado na empresa. No presente projeto propõe-se uma revisão sistemática da 
literatura sobre a temática das estratégias de resistência ao sofrimento físico e emocional relacionado à 
gestão do trabalho. Será realizada a pesquisa por meio de consultas a artigos científicos, teses, 
dissertações e monografias, livros didáticos que abordam a questão. Tal temática surgiu em função da 
possibilidade de se estudar as repercussões psicossociais relacionadas à gestão do trabalho em 
profissionais da saúde das cidades de Guarulhos e Embu das Artes (LACAZ e cols. 2010), conforme 
projeto denominado Gestão do trabalho em saúde em dois sistemas municipais do Estado de São Paulo: 
implicações operacionais e psicossociais para uma política de pessoal democrática. A pesquisa de 
revisão está fundamentada principalmente em uma análise interpretativa e será realizada por meio de 
consultas a artigos científicos de periódicos indexados nas principais bases de dados 
 
Endereço: Rua Botucatu, 572 1º Andar Conj. 14 
Bairro: VILA CLEMENTINO                                     CEP: 04.023-061 
UF: SP                   Município: SAO PAULO                                   
Telefone: (11)5539-7162        Fax: (11)5571-1062                     E-mail: cepunifesp@unifesp.br 
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em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Os conteúdos encontrados serão categorizados, em 
princípio, segundo três núcleos temáticos: estratégias de resistência, resistência física e emocional e 
formas de enfrentamento, visando contribuir para o “projeto mãe”. Os principais resultados esperados 
deste estudo de revisão são: fornecer informações sobre os tipos de resistência e estratégias de 
enfrentamento do sofrimento físico e emocional dos trabalhadores de saúde, a partir de uma análise 
crítica do material coletado; contribuir para fornecer à equipe de pesquisa do “projeto mãe” e aos 
gestores de saúde de Guarulhos e Embu das Artes, cujos representantes também compõem a referida 
equipe, subsídios relevantes para o desenho de políticas de gestão de pessoas que busque a 
humanização do trabalho. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
Realizar levantamento bibliográfico sistemático sobre estudos publicados referentes às estratégias de 
resistência ao sofrimento físico e emocional relacionado à gestão do trabalho na área da saúde. 
Objetivo Secundário: 
Identificar e descrever os diversos tipos de resistência encontrados na literatura.Analisar as estratégias 
de resistência relacionadas à gestão do trabalho em saúde.Propor diretrizes para subsidiar mudanças 
nas formas de gestão do trabalho em saúde na perspectiva da construção de uma política de pessoal 
saudável e democrática. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Sem risco, sem contato com sujeito de pesquisa. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Revisão de literatura. Estão descritos os procedimentos do estudo, o qual será conduzido ocm 
financiamento da CAPES, com custo de R$ 2.068,88. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
A folha de rosto encontra-se adequada. Apresenta justificativa para não apresentação do TCLE, 
considerando tratar-se de um estudo de revisão sistemática da literatura. 
 
Recomendações: 
nada consta. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Não há impedimento ético para condução deste estudo. 
 

Situação do Parecer: 
Aprovado. 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
Não. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
O colegiado acatou o parecer do relator. Projeto aprovado. 
 

SAO PAULO, 18 de Janeiro de 2013 
 
 

Assinador por: 

José Osmar Medina Pestana 
(Coordenador) 


