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RESUMO 

 

Introdução: Os profissionais de enfermagem que atuam na rede hospitalar de urgência e 

emergência estão submetidos a precárias condições de trabalho em ambiente insalubre e 

desafiador, colocando em risco a saúde física e mental. Objetivo: Analisar a prevalência e os 

fatores associados à ideação suicida, predisposição à depressão e satisfação no trabalho com 

variáveis sociodemográficas, ocupacionais e fatores de riscos para suicídio entre profissionais 

de enfermagem dos setores de urgência e emergência de hospitais regionais do Rio Grande do 

Norte. Método: Estudo transversal que envolveu amostra não probabilística de 56 enfermeiros 

e 91 técnicos de enfermagem (147) dos Hospitais Públicos da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências das II, IV e VII Unidades Regionais de Saúde Pública do RN. A coleta de dados 

ocorreu no período de janeiro a novembro de 2017, utilizando-se quatro instrumentos: 

Formulário de Caracterização sociodemográfica, ocupacional e fatores de risco para suicídio, 

Inventário de Depressão de Beck, Escala de Ideação Suicida de Beck e Escala de Satisfação no 

Trabalho de Martins. Os dados obtidos foram inseridos em um banco de dados no formato de 

planilha do Microsoft Excel® v.2016 e conferidos por dupla entrada. Realizou-se a análise 

descritiva, análise univariada e análise multivariada. Para testes, utilizou-se os softwares SPSS 

v.20 e o Pacote R v.2.7.1. O nível de significância utilizado foi de 5%. A pesquisa foi aprovado 

pelo CEP/UFRN sob Parecer nº 1.877.910 de 21 de dezembro de 2016 e CAAE: 

62824216.6.0000.5537. Resultados: Identificou-se Ideação Suicida (IS) em 4,8% (7) dos 

participantes, e estados depressivos - mínimo: 86,4% (124), leve: 12,2% (18), moderado: 1,4% 

(2). Proporção geral de satisfação no trabalho: 85,7% (126) indiferente, 10,9% (16) satisfeito, 

2% (3) insatisfeito e 14% (2) muito insatisfeito. Houve relação estatisticamente significativa 

entre: IS e as variáveis orientação sexual (p=0,006), baixa autoestima (p-valor=0,010) e estados 

depressivos (p=0,012). Estados depressivos e último treinamento sobre situações de urgência 

(p=0,041), avaliação da relação familiar (p=0,012), auto relato de baixa autoestima (p=<0,0001) 

e desesperança (p=0,001); Média geral de satisfação no trabalho com média de tempo de serviço 

na área de urgência e emergência (p=0,016), morar com a família (p=0,015) e possuir familiar 

que tentou suicídio (p=0,024). Os modelos ajustados evidenciaram que heterossexuais tiveram 

0,60 menos chances de desenvolver ideação suicida quando comparados com homossexuais ( 

RP 0,44-0,83 - IC95%). Os que possuíam baixa autoestima tiveram 1,17 maior chance de 

desenvolver IS (RP 1,02-1,34 - IC95%). Os indivíduos com relação familiar ruim (RP 3,87-

12,30 - IC95%) e baixa autoestima (RP 2,07-10,57 - IC95%) apresentaram maiores chances de 

apresentarem estado depressivo leve/moderado, 1,35 e 4,76 respectivamente. Conclusão: 

Evidencia-se que os profissionais de enfermagem deste estudo apresentaram processos de 

adoecimento mental no contexto do serviço hospitalar de urgência e emergência. 

Especificamente, a ideação suicida e estados depressivos estiveram associados a fatores 

pessoais e coletivos do ambiente de trabalho. Sugere-se o desenvolvimento de estudos de cunho 

analíticos que possam avaliar principalmente as questões de autoestima e apoio social, para o 

alcance de novas evidências.  

 

Descritores: Enfermagem psiquiátrica; Serviço hospitalar de emergência; Saúde do 

Trabalhador; Ideação Suicida; Depressão. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Nursing professionals working in the emergency and emergency hospital 

network are subjected to precarious working conditions in an unhealthy and challenging 

environment, putting at risk physical and mental health. Objective: To analyze the prevalence 

and factors associated with suicidal ideation, predisposition to depression, and job satisfaction 

with sociodemographic, occupational and suicide risk factors among nursing professionals from 

the emergency and emergency sectors of regional hospitals in Rio Grande From north. Method: 

A cross-sectional study involving 56 nurses and 91 nursing technicians (n = 147) from the 

Public Hospitals of the Network of Emergency and Emergency Care of the II, IV and VII 

URSAP / RN. Data collection took place from January to November 2017, using four 

instruments: Socio-demographic, Occupational Characterization and Risk Factors for Suicide, 

Beck Depression Inventory, Beck Suicidal Ideation Scale, Satisfaction Scale in the Work by 

Martins. Data were entered in a Microsoft Excel® v.2016 worksheet and checked by double 

entry. Descriptive analysis, univariate analysis and multivariate analysis. The software SPSS 

v.20 and Package R v.2.7.1 were used. The level of significance was 5%. The research project 

was approved by CEP / UFRN under Opinion No. 1,877,910 of December 21, 2016 and CAAE: 

62824216.6.0000.5537. Results: Suicidal Ideation (IS) was identified in 4.8% (n = 7) of the 

participants, and depressive states - minimum: 86.4% (n = 124), mild: 12.2% (= 18), moderate: 

1.4% (n = 2). Mean overall satisfaction at work: 85.7% (n = 126) indifferent, 10.9% (n = 16) 

satisfied, 2% (n = 3) dissatisfied and 14% (n = 2) very dissatisfied. There was a statistically 

significant relationship between: IS and the variables sexual orientation (p = 0.006), low self-

esteem (p-value = 0.010) and depressive states (p = 0.012). Depressive states and last training 

on emergency situations (p = 0.041), evaluation of family relationship (p = 0.012), self report 

of low self-esteem (p = <0001) and hopelessness (p = 0.001); Average overall job satisfaction 

with average length of service in the emergency and emergency area (p = 0.016), living with 

the family (p = 0.015) and having a family member who attempted suicide (p = 0.024). The 

adjusted models showed that heterosexuals were 0.60 less likely to develop suicidal ideation 

when compared to homosexuals (95% CI -0.44-0.83). Those with low self-esteem had 1.17 

higher odds of developing IS (95% CI -1.02 - 1.34). Individuals with a poor family relationship 

(95% CI -3.87-12.30) and low self-esteem (CI 95% -2.07-10.57) were more likely to present 

mild / moderate depressive status, 1.35 and 4, 76 respectively. Conclusion: It is evidenced that 

the nursing professionals of this study presented processes of mental illness in the context of 

the hospital emergency and emergency service. Specifically, suicidal ideation and depressive 

states have been associated with personal and collective factors of the work environment. It is 

suggested the development of analytical studies that can mainly evaluate the issues of self-

esteem and social support, in order to reach new evidences. 

Keywords: Psychiatric nursing; Emergency hospital service; Worker's health; Suicidal 

Ideation; Depression. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O comportamento suicida caracteriza-se como um grave problema de saúde pública e 

de grande impacto mundial, devido a complexidade e diversidade de aspectos que os cercam. 

Este fenômeno integra contextos filosóficos, culturais, sociais, econômicos, biológicos e 

psicológicos, apresentando-se como consequência de um leque maior de comportamentos que 

põem em risco a vida (SCHLÖSSER; ROSA; MORE, 2014).  

Interpreta-se comportamento suicida como uma preocupação, um desejo ou ato 

intencional que busca causar danos a si mesmo, por meio de condutas classificadas como: o 

pensamento em suicidar-se, considerado como ideação suicida, o planejamento do suicídio, a 

tentativa de suicídio, a autolesão e automutilação convertidos como parassuicídio e o ato 

propriamente dito, ou seja, o suicídio (CATÃO; BOTTI, 2016).  

Em geral, a primeira manifestação do comportamento suicidário dar-se por meio da 

Ideação Suicida (IS), a qual é entendida como um processo de pensamento e construção de 

morte por suicídio. Este comportamento ocorre, principalmente, em momentos de fragilidade 

emocional e psicológica, seguida de uma vitimização existencial, a partir do sentimento de 

onipotência, fracasso ou desesperança diante do presente contexto real, que pode ser pela 

vivência de quadros depressivos e que levam a configuração e planejamento do ato suicida 

(DURKHEIM, 2003; BARBOSA et al., 2012). 

A enfermagem, lida diariamente com o sofrimento, a dor e a angústia alheia, o que pode 

contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de desgaste físico e emocianal, fadiga, 

níveis de estresse, estados depressivos e possíveis comportamentos suicidas, mesmo que este 

profissional atue de forma conjunta e multiprofissional comprometida com suas exigências de 

trabalho.  (BEZERRA; SILVA; RAMOS, 2012). 

Os profissionais de enfermagem estão entre os demais trabalhadores da área da saúde 

como os mais suscetíveis aos problemas de ordem psíquica, tendo em vista as pressões sofridas 

nos ambiente insalubre, principalmente, nos serviços públicos, as quais contribuem para minar 

a saúde mental destes trabalhadores (BEZERRA; SILVA; RAMOS, 2012). Uma correlação 

significante e positiva (r=0,532) entre os escores das escalas de Ansiedade de Beck e o 

Inventário de Depressão de Beck (BDI) por meio do escore total e scores estratificados em BDI-
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S1 (r =0,452) e BDI-S2 (r = 0,451), indicaram coexistência de sintomas depressivos e ansiosos 

nestes profissionais (GOMES; OLIVEIRA, 2013).  

O processo saúde/enfermidade do trabalhador interelaciona-se com os condicionantes 

básicos de condições gerais de vida, condições de trabalho e o processo de trabalho 

propriamente dito. Fatores associados a satisfação profissional podem desencadear transtornos 

mentais como depressão, que por sua vez, poderá levar a pensamentos suicidas (SILVA; 

QUEIROZ, 2011). Assim, os fenômenos envolvendo a satisfação no trabalho, a depressão e 

ideação suicida caracterizam-se, atualmente, como um grave problema da saúde pública no 

contexto do trabalhador, remetendo, em suas naturezas, ao desanimo, pessimismo e baixa 

autoestima. A capacidade de interesse pelo mundo e coletividade ameniza-se, surgindo 

sentimentos autopunitivos e a falta de fé nas capacidades cogno-individuais, produzindo 

doença, incapacitando os profissionais (BARBOSA; MARCEDO; SILVEIRA, 2011). 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O suicídio está entre as três principais causas de morte entre pessoas de 15 a 44 anos de 

idade. Segundo os registros da Organização Mundial de Saúde (OMS), anualmente tem-se um 

quantitativo de um milhão de óbitos, o que corresponde a 1,4% do total de mortes, e a cada 45 

segundos ocorre um suicídio em algum lugar do planeta. Há um contingente de 1.920 pessoas 

que põe fim à vida diariamente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014; BOTEGA, 

2014). 

O Brasil, apesar de apresentar um baixo coeficiente de mortalidade por suicídio em 

comparação a outros países da Europa Oriental, figura entre os dez países que registram os 

maiores números absolutos de suicídios, segundo dados compilados pela OMS. Além disso, é 

importante ressaltar que há uma variedade de contextos e culturas que mascaram a situação 

loco-regional por trás de dados que mensuram um coeficiente nacional de mortalidade por 

suicídio. Estudos epidemiológicos realizados nas duas últimas décadas mostram taxas mais 

elevadas entre homens, idosos, indígenas e em cidades de pequeno e de médio porte 

populacional  (OMS, 2014). 

O nordeste brasileiro, por exemplo, possui um alto grau de desigualdade sociais e 

econômicas, expressados principalmente no acesso aos serviços públicos de saúde, educação e 

habitação. Isso reflete negativamente no aumento das taxas de suicídios, tendo em vista a 

relação existente entre este comportamento e os fatores sociodemográfico e culturais dos 

nordestinos (VIDAL, GONTIJO, LIMA, 2013; SANTOS, BARBOSA, 2017).  
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Santos e Barbosa (2017), identificaram uma taxa média de mortalidade por suicídios no 

Nordeste, no quadriênio 2010-2014, de 5,14 óbitos a cada 100 mil habitantes, com 75% dos 

municípios com taxa superior a este valor, chegando a alcançar até 7,19 óbitos/100 mil 

habitantes. Ao considerar as taxas de suicídio em municípios com baixa densidade 

populacional, igual ou maior a 50 mil habitantes, alguns municípios gaúchos, cearenses e 

potiguares aparecem com os maiores coeficientes referentes a este agravo. O município de 

Caicó/RN, situado na região do Seridó, dentre outras macrorregiores potiguar, apresenta-se no 

terceiro lugar com um dos maiores coeficientes de morte por suicídio no triênio 2005 – 2007, 

apresentando uma taxa de 15,8 óbitos a cada 100.000 habitantes (BOTEGA; BERTOLOTE; 

HETEM; BESSA, 2010).  

No Rio Grande do Norte, a II, IV e VII região de saúde, respectivamente sediadas por 

Mossoró, Caicó e Natal, apresentam números significativos de óbitos por lesões 

autoprovocadas intencionalmente, notificados nestas regiões de saúdes, totalizando 150, 141 e 

181 óbitos no período de 2010 a 2014 (DATASUS, 2016). Os dados preliminares disponíveis 

referente ao ano de 2016 pelo DATASUS (2018) expõem um quantitativo de mortes por lesões 

autoprovocadas intencionalmente de 27 casos para a Mossoró, 39 casos para Caicó e 47 casos 

notificados na região metropolitana - Natal. Ou seja, observa-se um quantitativo significativo 

em apenas um ano.  

Santos e Barbosa (2017) também demostraram em seu estudo os 10 municípios do 

nordeste brasileiro que apresentaram maiores evidências de suicídio por 100 mil habitantes: 

São José do Seridó-RN (35,63 óbitos), Acauã-PI (33,34 óbitos), Ouro Branco-RN (29,21 

óbitos), Rafael Godeiro-RN (28,45 óbitos), Manoel Emídio-PI (28,04 óbitos), Bernardo Batista-

PB (27,92 óbitos), Bertolínea-PI (26,81 óbitos), Tibau-RN (26,79 óbitos), Prata do Piauí-PI 

(26,43 óbitos) e Guaribas-PI (25,06 óbitos). Apesar de Caicó, Natal ou Mossoró não estarem 

incluídos, observa-se municípios circunvizinhos, como por exemplo, Ouro Branco/RN, São 

José do Seridó/RN e Tibau/RN.  

No tocante a depressão, Gherardi-Donato et al. (2015) em um de seus estudos, apresenta 

uma taxa de prevalência de depressão ou sintomatologia depressiva entre profissionais da 

enfermagem superior a 20%, considerada elevada quando comparado com a população em 

geral. A depressão caracteriza-se como um dos transtornos mentais que mais atinge os 

profissionais de enfermagem e produz danos à capacidade laboral e vida pessoal.  

Evidenciou-se na literatura internacional realizado na Inglaterra e no País de Gales, 

respectivamente, com 106 enfermeiras e 126 profissionais desta mesma área, sendo 42 sob 

método de autópsia psicológica e 84 a partir de um estudo caso-controle. Identificou-se nesta 



18 
 

 

classe profissional maior chance para suicídio e 79, 5% (n=84,2) dos suicídios de enfermeiros 

tinham contato prévio com serviços psiquiátricos e quase a metade havia sido pacientes 

psiquiátricos no passado. Os antecedentes familiares e os fatores sociais (especialmente no que 

se refere às relações interpessoais) aliados ao uso abusivo de álcool de outras drogas foram 

associados ao suicídio  (HAWTON et al, 2002).  

No Brasil, um estudo realizado com enfermeiros e médicos no contexto hospitalar geral, 

especificamente na capital da Paraíba, João Pessoa, investigou a ideação suicida nestes 

profissionais associado ao estresse e desgaste laboral, evidenciando sentimento de culpa, 

fracasso e onipotência nestes profissionais, impostos pelos limites de realidade, favorecendo o 

surgimento de quadros depressivos e de ideação suicida, com maior prevalência na categoria 

médicos (BARBOSA et al, 2012).  

Frente aos exposto, sumarizado a problemática, faz-se necessário investigações sobre as 

condições de saúde, qualificadamente a saúde mental desses profissionais, que devido à 

excessiva carga de trabalho e o elevado nível de tensão, tornam-se vulneráveis a repercussões 

em sua saúde física e mental (COSTA; MARTINS, 2011), como desenvolvimento de níveis de 

estados depressivos e ideação suicida relacionados com o ambiente e contexto de trabalho. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O manual de prevenção ao suicídio desenvolvido pela OMS (2006) salienta que a 

depressão, o estresse e a convivência com familiares e amigos que tentaram ou cometeram 

suicídio são fatores risco para suicídio e para ideação suicida. Além disso, concorda-se que as 

circunstâncias e as situações trabalhistas dos profissionais enfermeiros interferem na qualidade 

de suas vidas, que agregadas aos afazeres sociais, potencializam o surgimento de agravo à saúde 

(RIBEIRO et al, 2012). 

A promoção da saúde e a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem colocam-

se como temas emergentes no processo saúde-doença, em virtude das realidades complexas 

enfrentadas por esta categoria profissional, somarizado a conflitos internos e externos 

produzidas pelas instituições de saúde e as condições inaquedas para prestação do cuidado. Por 

vezes, o sofrimento psíquico produzido neste ambiente, produz o desejo de fuga das 

responsabilidades, da passividade, do pessimismo, e da desesperança, comuns na depressão e 

no desenvolvimento da ideação suicida (SILVA, et al, 2015). 

Faz-se necessário investigar os determinantes da saúde que afetam estes profissionais 

de saúde, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, no tocante ao ambiente de 
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trabalho, as más condições dos serviços de saúde ofertadas pelo serviço público, a baixa 

remuneração, a constante presença de pessoas com risco iminente de morte e demais fatores 

que contribuem para o desarranjo emocional e físico presentes nestes espaços. Esses elementos 

colocam em questão duas vertentes do cuidado: àquele direcionado ao paciente e o cuidado 

voltado ao profissional que cuida (BARBOSA et al, 2012). 

Assim, como parte integrante da equipe de saúde, os enfermeiros e técnicos em 

enfermagem tem implementado ações visando assistir as necessidades de saúde do ser humano. 

Em contrapartida, essas ações, de caráter preventivo, curativo e de reabilitação, na maioria das 

vezes, não são inseridas na vida cotidiana da equipe de enfermagem, em detrimento à 

sobrecarga de atividades diárias e nem sempre têm sido aplicadas por esses profissionais em 

seu próprio benefício (TOMASCHEWSKI-BARLEM et al, 2016). 

Surge como motivações para este estudo a possibilidade de proporcionar a visibilidade 

da saúde mental dos profissionais de enfermagem, e principalmente, dos técnicos de 

enfermagem, evidenciados com pouca frequência em estudos científicos, que atua no serviço 

de urgência e emergência, procurando avaliar a existência de estados depressivos e a 

possibilidade de associação destes fenômenos com a insatisfação profissional e ideação suicida.  

A pesquisa contribuirá para o melhor conhecimento, detecção e visibilidade da equipe 

sobre a temática abordada, deixando-a em evidência para o desenvolvimento de estudos de 

cunho analíticos, servindo como alerta para os fatores de risco que podem desencadear ideação 

suicida nestes profissionais (BRAGA, DELL’AGLIO, 2013).  

O interesse pela temática surgiu durante à formação acadêmica da pesquisadora ao 

cursar a Graduação em Enfermagem perpassando a Pós-Graduação integrando projetos de 

extensões e de pesquisa na linha de pesquisa de educação, enfermagem psiquiátrica e saúde 

mental.  

Para melhor compreensão deste fenômeno, como também, para o desenvolvimento de 

trabalhos preventivos que contribuam para o reconhecimento, diagnóstico e ação em tempo 

hábil, questiona-se: Qual a prevalência e os fatores associados à ideação suicida, estados 

depressivos e satisfação no trabalho entre os profissionais de enfermagem da assistência 

hospitalar em urgência e emergência? 

Com isso, o objeto de estudo centra-se na possível relação entre a tríade: ideação suicida, 

estados depressivos e satisfação no trabalho entre profissionais de enfermagem que atuam no 

setor de urgência e emergência dos hospitais regionais da II, IV e VII Região de Saúde do Rio 

Grande do Norte, associados com a satisfação profissional e depressão. Pressupõe-se que estes 

fatores estão diretamente associados a ideação suicida em maior ou menor grau. 



20 
 

 

 

Dessa forma, tem-se o seguinte modelo teórico: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de associação entre as variáveis dependentes na determinação da variável 

independente.  

 

A identificação desses fatores sobre ideação suicida, satisfação profissional e depressão 

a partir das hipóteses formuladas se apresentam como uma contribuição, ao mesmo tempo 

relevante, emergente e de suma importância para a prevenção de agravos e promoção da saúde. 

Reforça-se a contribuição para a detecção precoce, o diagnóstico e a ação imediata, como 

subsídio e base para estudos posteriores. 

Espera-se que os resultados despertem o desejo e sensibilize a equipe para a reflexão 

sobre seus próprios hábitos de vida e satisfação com o trabalho que possam interferir 

negativamente na sua saúde. O estudo contribuirá de um modo geral, imprimindo novos 

conhecimentos à sociedade acadêmica de enfermagem e do setor saúde revelando 

cientificamente um novo trabalho que se agrega ao até aqui acumulado.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a prevalência e fatores associados a ideação suicida, a predisposição à 

depressão e a satisfação no trabalho entre profissionais de enfermagem que atuam nos setores 

de urgência e emergência dos hospitais regionais do Rio Grande do Norte.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características sociodemográficas, ocupacionais e fatores de risco 

para suicídio entres os participantes da pesquisa; 

 Identificar a presença de ideação suicida, estados depressivos e satisfação no 

trabalho entre os participantes da pesquisa; 

 Verificar a correlação entre ideação suicida e as variáveis sociodemográficas, 

ocupacionais, fatores de risco para suicídio, estados depressivos e satisfação no trabalho dos 

profissionais que participaram da pesquisa; 

 Verificar a correlação entre os estados depressivos e as variáveis 

sociodemográficas, ocupacionais, fatores de risco para suicídio e satisfação no trabalho. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 SAÚDE MENTAL DOS PROFSSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 

Por muitos anos, a saúde foi compreendida como um estado de completo bem-estar 

físico, psíquico e social, o qual verifica-se a ausência de doença ou incapacidades. Porém, essa 

conceituação foi repensada e ampliada, tendo em vista a prática desenfreada da medicalização 

e automedicação, além da compreensão de que dimensões biológicas, subjetivas, filosóficas e 

presença de doença e riscos, interferem diretamente na condição de saúde e bem-estar do ser 

humano (MOURA; SHIMIZU, 2017).  

A partir da década de 1970, o Movimento pela Reforma Psiquiátrica no Brasil também 

incorporou mudanças no conceito de saúde relacionada à saúde mental. Este movimento 

pautou-se pela crítica ao modelo tradicional de assistência hospitalocêntrico e biologicista, 

defendendo a perspectiva de cuidado em saúde mental a partir de uma visão integral do sujeito, 

adicionando conceitos regidos pelas diretrizes que o novo Sistema Único de Saúde – SUS 

(OLIVEIRA et al, 2017).  

A preocupação com saúde, e principalmente com a saúde mental dos trabalhadores no 

campo da saúde, vêm aumentando consideravelmente, em função a incapacidade que muitas 

vezes, a doença mental produz. Esta incapacidade é observada tanto no âmbito ocupacional 

como social, afetando diretamente a qualidade de vida dos indivíduos (SILVA, et al. 2015). 

A enfermagem, especificamente, vivencia diariamente situações que contribuem para o 

surgimento de transtornos psíquicos, como por exemplo, a presença de pacientes e doenças 

graves, a convivência com o sofrimento e a morte, a pressão para tomada de decisões, o medo 

de errar, o excesso de trabalho e, muitas vezes, como já citado anteriormente, a falta de 

infraestrutura adequada dos serviços de saúde, que contribuem de forma negativa no 

desempenhar de suas funções, desencadeando sinais e sintomas que podem esta associados ao 

desenvolvimento de transtornos mentais, mas especificamente a ansiedade, depressão, 

síndrome de burnout, entre outras patologias (LOURENÇÃO et al., 2013). 

Um estudo realizado com 92 profissionais de enfermagem de um hospital universitário 

público, teve como objetivo identificar a ocorrência de problemas de saúde mental (ansiedade 

e depressão) nesta população, revelou uma prevalência de 45% (n=41) destes trabalhadores 

com escores para ansiedade e depressão. Além disso, foi identificado uma prevalência de 
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sintomas de tensão, nervosismo e preocupação em 66% dos casos (n=60), como também 

sintomas depressivos, 26% (n=24) (TITO et al, 2017).  

A identificação dos níveis de exaustão emocional e despersonalização também são 

parâmetros a serem analisados quando se investiga alterações nos processos psíquicos e 

adoecimento mental. Outro estudo de cunho exploratório, realizado com 226 enfermeiros de 

um hospital e serviços comunitários de saúde mental do setor público no Chipre (Área grego-

cipriota), identificou escores de cansaço emocional e despersonalização associados a sintomas 

depressivos e ansiedade, respectivamente: r = 0.562 (p-valor<0.0001) e r = 0.616 (p-valor< 

0.0001), r = 0.394 (p-valor< 0001) e r= 0.448 (p-valor<0.0001) (KARANIKOLA; 

PAPATHANASSOGLOU, 2013).   

Observa-se ainda, outros pontos que estão intimamente relacionados a saúde mental 

destes indivíduos, como a autonomia do trabalhador na organização da sua atividade e a 

burocratização. Os trabalhadores de enfermagem mesmo apresentando-se como os principais 

responsáveis pelo cuidar, possuem baixo prestigio e reconhecimento social e pouca autonomia 

profissional (ARAÚJO et al, 2014). 

Considerando o impacto pessoal, social e econômico causados pelos transtornos 

mentais, entende-se que as organizações assistenciais de saúde necessitam atuar de forma 

conjunta e ativa na prevenção, identificação precoce, manejo, controle e promoção da saúde 

mental dos trabalhadores da área da saúde, e que os cuidados perpassem a medicalização. 

Minimizar os afastamentos e trabalhar a saúde mental destes trabalhadores tornam-se ações 

essenciais e necessárias (FREIMANN; MERISALU, 2015). 

 

3.2 SATISFAÇÃO NO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 

Define-se satisfação no trabalho como um estado emocional, psicológico e social o qual 

o indivíduo que exerce a função trabalhista sente prazer e bem-estar durante o desempenhar de 

suas funções, o que resulta em uma avaliação positiva do trabalho ou das experiências advindas 

dele (MARTINEZ; PARAGUAY, 2003). Do ponto de vista da gestão, acredita-se que a 

satisfação no trabalho se caracteriza como fator chave e imprescindível para o bom 

relacionamento afetivo entre o gestor e demais funcionários (SUARÉZ; ASENJO; SÁNCHES, 

2017). 

Para alcançar um nível de satisfação desejável, os gestores e profissionais devem alinhar 

as variáveis individuais e coletivas que impactam a performance dos trabalhadores. A satisfação 

no trabalho enfatiza a necessidade e um olhar multidimensional, que aborde questões 
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relacionadas aos colegas, ao salário, a carga horaria de trabalho, as promoções, ao trabalho em 

si, a forma de chefia que é exercida pelo líder da instituição ou violência laboral sofrido pelo 

trabalhor (PAULA; QUEIROGA, 2015).  

No exercício profissional, aspectos físicos e psíquicos estão diretamente relacionados e 

podem tanto representar equilíbrio e satisfação, quanto causar tensão, desajuste e adoecimento. 

Observa-se uma lacuna na promoção do cuidado vinculado ao trabalho e ao processo 

saúde/doença, visto que esta relação não se encontra no foco de atenção e promoção da saúde. 

Entretanto, sabe-se que os transtornos mentais e do comportamento associados a vida pessoal 

e ocupacional resultam de vários fatores, como por exemplo, a exposição a determinados 

agentes tóxicos, químicos, fatores relativos a organização do trabalho, estrutura organizacional 

hierárquica, e condições de trabalho (ARAÚJO et al. 2014). 

Historicamente, a área da saúde no Brasil apresenta um déficit de recursos humanos, de 

insumos e materiais necessários ao desempenho das funções trabalhistas, seja nas instituições 

governamentais ou privadas. Há uma incessante priorização do mercado capitalista na obtenção 

e geração de lucros a partir da exploração da força de trabalho, o que reflete na falta de 

qualificação profissional, baixa remuneração, déficit de recursos humanos, alta rotatividade de 

trabalhadores e convivência de funcionários sob regimes autoritários dentro das instituições, 

dificultando o gerenciamento do sistema de saúde e baixa qualidade de vida dos profissionais 

(TAMBASCO et al, 2017).  

A sobrecarga no trabalho, a dupla jornada de trabalho, aliada a más condições laborais 

e de vida social, são capazes de predizer a qualidade do serviço prestado aos pacientes, o nível 

de organização do trabalho e a produção da vulnerabilidade nas relações estabelecidas pelo 

vínculo profissional (VIEIRA, 2017).   

No contexto hospitalar, principalmente, os profissionais de enfermagem são 

responsáveis pela maior força de trabalho, como também são os que mais aproximam-se dos 

pacientes e, consequentemente, geram maior interação e comunicação com a tríade paciente-

enfermagem-equipe multiprofissional. Quando os fatores que influenciam a satisfação no 

trabalho destes profissionais são desfavoráveis ao desenvolvimento da atividade laboral, 

observa-se um processo de adoecimento de cunho psicológico, emocional, físico, íntimo e 

afetivo, que pode ocasionar transtornos ocupacionais como stress, fadiga, desesperança, baixa 

autoestima e depressão (CRUZ; ALBELLÁN, 2015).  

Ressalta-se que as patologias de ordem psíquica representam a segunda causa de 

afastamento entre profissionais de enfermagem, especialmente entre técnicos de enfermagem, 

o que geram mais dias perdidos de trabalho do que qualquer outro tipo de patologia (SANTOS; 
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MAMEDE; PAULA, 2014). Assim, destaca-se a necessidade de analisar continuamente esses 

fatores, com o intuito de otimizar as práticas de enfermagem, a assistência ao paciente e a 

satisfação no trabalho dos mesmos. Para tanto, comissões e departamentos podem ser criados 

vinculados ao Núcleo de Apoio a Saúde do Trabalhador, a partir do planejamento e formulação 

de metas e programas de prevenção de agravos a saúde e promoção da qualidade de vida 

(OLIVEIRA et al, 2017). 

 

3.3 O SUICÍDIO 

  

O suicídio é caracterizado como um tema multicausal, global e desafiador quando 

comparado a outras temáticas que envolvem a área da psiquiatria e sociologia, dentre outras 

disciplinas. Este fenômeno deve ser avaliado de forma complexa a partir de várias vertentes, as 

quais perpassam as barreiras sociais, culturais e econômicas. O mesmo firma-se diante de três 

forças que expressam um conflito comunitário proveniente ou resultante da dissolução 

coercitivas clássicas da civilização ocidental: a família, o Estado e a religião (DURKHEIM, 

2003).  

Nos últimos cinquenta anos, as taxas de suicídio aumentaram significativamente em 

todo o mundo, correspondendo a uma acréscimo de 60 %. Observa-se uma distribuição desigual 

nas taxas de morte por suicídio, relacionados ao país de ocorrência, sexo, faixa etária e método 

utilizado (MINAYO et al., 2012; GALVÃO et al, 2018). Na maioria dos casos, o suicídio ocorre 

em países subdesenvolvido, onde verifica-se precariedade ou ineficiência de recursos e serviços 

que atuem de forma efetiva e eficaz na identificação precoce, tratamento e apoio aos indivíduos 

com comportamentos suicidários (SAXENA et al., 2014).  

A OMS (2014) expõe a necessidade de incorporação de controle dos casos e ações de 

promoção a saúde e qualidade da vida da pessoa com ideação suicida frente a negligência 

observada tanto no contexto da vigilância epidemiológica quanto na vigilância em saúde 

quando se trata do tema “suicídio”, mesmo com toda relevância e incidência que o problema 

apresenta no cenário mundial. Associa-se ainda a uma gama de fragilidades nos sistemas de 

informação em saúde e produção de indicadores capazes de contribuir com a identificação 

precoce de sujeitos em risco para suicídio, ou até mesmo para quantificar de forma fidedigna 

os números relacionados a morte por suicídio, ou por tipo de comportamento suicida (OMS, 

2014). 

Ressalta-se que a maioria das internações hospitalares classificadas como “causas 

externas”, mas especificamente, por lesões autoprovocadas intencionalmente, na maioria das 
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vezes, não são registrados de forma adequada em âmbito hospitalar, e dependendo do tipo de 

atendimento prestado, como por exemplo o ambulatorial, esta notificação passa a não existir. 

As mortes por suicídio, os danos provocados por tentativas, as lesões e os traumas físicos e 

emocionais, as ideações suicidas, assim como os gastos públicos com internação hospitalar pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), configuram o impacto econômico e social, com gastos públicos 

superiores a trinta e cinco milhões de reais (MONTEIRO et al, 2015).  

Com o intuito de reduzir o impacto dessas mortes consideradas preveníeis e evitáveis, a 

OMS em conjunto com diversos países, inclusive o Brasil como signatário, lança 

periodicamente programas de prevenção baseados no conhecimento sobre os fatores de risco 

ambientais, psicológicos, biológicos e sociais que podem influenciar de forma negativa o 

comportamento suicida (MACHADO; SANTOS, 2015). 

O Brasil, desde o ano de 2006, busca construir uma política efetiva e eficaz, com alicerce 

no trabalho em saúde voltado para esta temática. As “Diretrizes Nacionais para Prevenção do 

Suicídio, através da Portaria n. 1.876 de agosto de 2006” normatiza as ações para prevenção do 

suicídio, a ser implantadas em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das 

três esferas de gestão (BRASIL, 2006). 

Neste mesmo ano, a OMS por meio do Departamento de Saúde Mental e de Abuso de 

Substâncias, produziu o Manual de Prevenção do Suicídio “Um recurso para conselhos”, com 

o objetivo de capacitar profissionais da saúde quanto ao suicídio. Além disso, este manual 

disponibiliza informações sobre outro material específico para formação de grupos nesta área, 

intitulado “Prevenindo o suicídio: como começar um grupo de sobreviventes” (OMS, 2006). 

Em 2009, o Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, lançou a 

edição eletrônica especial do Manual de Prevenção do Suicídio dirigido às equipes da Estratégia 

de Súde da Família e a toda rede de atenção básica. Desde então, como em diversos países, o 

Brasil representado pelo Ministério da Saúde, incentiva a implementação da política de 

prevenção ao suicídio que promovam espaços de debate sobre o tema junto à sociedade, a fim 

de implementar estratégias de ação local para reduzir o número de tentativas e mortes por 

suicídio (OMS, 2006). 

Porém, observa-se lacunas atemporais e de essência transgressora que dificultam a 

abordagem, manejo, compreensão, ação e aproximação íntima e real com o suicídio e suas 

facetas comportamentais. Incompreendido e manifestado entre a subversão das regras sociais e 

culturais brasileiras, torna-se um fenômeno ousado, instável e silencioso, o qual cala o indivíduo 

suicida e a sociedade, fazendo necessário adentrar e transgredir para além da cena, espectador 

ou cenário (MARQUETTI, 2014).  
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Essa pesquisa desenha-se metodologicamente como um estudo transversal. 

Os estudos transversais são de abordagem quantitativa e possibilitam estabelecer um 

perfil clínico de interesse epidemiológico, a partir de uma população ou amostra bem delimitada 

em um determinado período de tempo, possibilitando o levantamento de hipóteses sobre 

possíveis relações entre as variáveis dependentes e independentes (ROUQUARYOL, 2013).  

 

4.2 CENÁRIO DE PESQUISA 

 

O cenário dessa pesquisa são os hospitais regionais do estado do Rio Grande do Norte 

(RN) que possuem setores de assistência em urgência e emergência. 

O RN é a 16ª unidade da federação brasileira mais populosa e a décima mais povoada, 

com uma população de 3.168.027 habitantes, distribuídos em 167 municípios que ocupam uma 

área de 52.810,699 km², resultando em uma densidade de 60 hab./km² (IBGE, 2013).  

A respeito da gestão em saúde, o estado conforma-se em seis Regiões de Saúde e uma 

Região Metropolitana, estruturadas e nomeadas como Unidades Regionais de Saúde Pública 

(URSAP). Estas unidades são responsáveis por supervisionar, coordenar e assessorar as 

políticas e os serviços pertencentes à Secretaria de Saúde Pública do Estado, abrangendo os 

municípios e jurisdições (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Regiões de saúde por população e número de municípios existentes, Rio Grande 

do Norte, 2018. 

Região de Saúde População  

2015 

Nº de municípios 

I (Litoral sul e Agreste)  379.798 27 

II (Oeste)  478240 15 

III (Mato Grande e Salineira)  348.326 25 

IV (Seridó)  311.531 25 

V (Trairí e Potengí)  199.190 21 

VI (Alto Oeste)  253.192 36 

VII (Metropolitana)  1.316.144 5 

VIII (Vale do Açu)  155.754 13 

Fonte: Plano Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte 2016-2019, 2016. 
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Diante dos elevados índices de morte por lesão autoprovocadas evidenciados na II, IV 

e VII URSAP/RN, através do DATASUS (2016), o estudo envolveu os Hospitais Públicos da 

Rede de Atenção às Urgências e Emergências referentes a estas localidades, as quais 

compreendem a cobertura assistencial que envolve 45 municípios do estado do RN e assiste 

2.105.915 habitantes. Nomeadamente, os hospitais regionais são: Hospital Regional Tarcísio 

Maia, Hospital Regional do Seridó, Hospital Regional Dr. Odilon Guedes da Silva, Hospital 

Regional Dr. Mariano Coelho, Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Hospital Dr. José Pedro 

Bezerra - Santa Catarina e Hospital Dr. Deoclécio Marques de Lucena (Quadro 2).   

 

Quadro 2 – Descrição dos Hospitais Regionais que compõem a II, IV e VII USARP/RN, por 

município de localidade, número de atendimentos e número de leitos, Natal, Rio Grande do 

Norte, 2018.  

MUNICÍPIO/USARP INSTITUIÇÃO 

N° DE 

INTERNAÇÕES 

GERAIS/ANO (valores 

aproximados) 

N° DE LEITOS 

Acari/RN – IV 

USARP 

Hospital 

Regional Dr. 

Odilon Guedes 

da Silva 

5.000/ano 32 

Caicó/RN – IV 

USARP 

Unidade 

Hospitalar Reg. 

Do Seridó 

5.000/ano 73 

Currais Novos/RN – 

IV USARP 

Hospital 

Regional Dr. 

Mariano Coelho 

5.000/ano 90 

Mossoró/RN – II 

USARP 

Hospital 

Regional 

Tarcísio Maia 

20.000/ano 81 

Natal/RN – VII 

USARP 

Hospital 

Monsenhor 

Walfredo 

Gurgel 

90.000/ano 150 

Natal/RN – VII 

USARP 

Hospital Dr. 

José Pedro 

Bezerra - Santa 

Catarina 

 90.000/ano 139 

Natal/RN – VII 

USARP 

Hospital Dr. 

Deoclécio 

Marques de 

Lucena 

90.000/ano 60 

*Fonte: Plano Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, triênio 2016-2019.  
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4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa foram os profissionais de enfermagem, totalizando 97 

enfermeiros e 347 técnicos de enfermagem. A amostragem utilizada no presente estudo foi não 

probabilística e intencional, consequentemente, não foi realizado cálculo amostral. Um estudo 

realizado com enfermeiros (n=50) e médicos (n=50) do contexto hospitalar do município de 

João Pessoa/PB, identificou uma prevalência de 4% da amostral total com IS a partir de uma 

investigação utilizando o mesmo instrumento de pesquisa (BRABOSA et al, 2012). Os 

participantes do presente estudo foram abordados durante cada plantão aleatoriamente. 

 

Quadro 3 - Quantitativo de enfermeiros e técnicos de enfermagem dos hospitais regionais da 

II, IV e VII USARP que atuam no setor do de urgência e emergência, Rio Grande Norte, 

Natal/RN, 2018.  

Fonte: Informações obtidas in loco, a partir de cada instituição. 

 

Os critérios de elegibilidade foram enfermeiros ou técnicos de enfermagem no setor de 

Urgência e Emergência por período igual ou maior que 06 meses, admitidos de forma contratual 

ou através de concurso público, em regime de plantão diurno ou noturno. Critérios de exclusão: 

profissionais que estavam atuando nas instituições como estagiário ou em caráter de voluntário, 

sem vínculo empregatício ou trabalhista; profissionais em férias e/ou em licença, seja médica, 

maternidade ou qualquer outra natureza que o deixasse afastado da instituição. Após a aplicação 

dos critérios de inclusão e exclusão, e das dificuldades encontradas durante o processo de coleta 

computou-se um quantitativo final de 56 enfermeiros e 91 técnicos de enfermagem, ou seja, 

147 profissionais de enfermagem.  

INSTITUIÇÕES/ MUNICÍPIOS Enfermeiros (n) 
Técnicos de 

enfermagem (n) 

Hospital Regional Tarcísio Maia – Mossoró/RN 21 71 

Hospital Regional do Seridó – Caicó/RN 05 18 

Hospital Regional Dr. Odilon Guedes da Silva – 

Acari/RN 
05 15 

Hospital Regional Dr. Mariano Coelho – Currais 

Novos/RN 
20 26 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel – Natal/RN 31 187 

Hospital Dr. José Pedro Bezerra - Santa Catarina – 

Natal/RN 
12 20 

Hospital Dr. Deoclécio Marques de Lucena – 

Parnamirim/RN 
03 10 

Total 97 347 



30 
 

 

4.4 COLETA DE DADOS  

 

O processo de coleta de dados ocorreu no período de janeiro a novembro de 2017. Os 

dados foram derivados de fontes primárias, ou seja, apresentam relação física direta com os 

participantes da pesquisa e os fatos analisados, utilizados especificamente para uma 

determinada investigação (RICHARDSON, 1999; AUGUSTO et al, 2013).  

Antes do início do processo de coleta de dados, o pesquisador por meio de correio 

eletrônico e de maneira impressa enviou, a cada instituição, uma carta de apresentação da 

pesquisa, contendo uma breve descrição da mesma, os objetivos, o pesquisador responsável e 

demais colaboradores, como por exemplo, os discentes de iniciação científica do departamento 

de enfermagem  da UFRN e que fazem parte do grupo de pesquisa vinculado ao orientador, 

cronograma e espaço necessário para aplicação dos instrumentos; Carta de anuência assinada 

pelo Secretário de Saúde Pública do Estado do RN, cópia de aprovação do Comitê de Ética, 

cópia do termo de responsabilidade e algumas instituições exigiram o envio do contrato de 

seguro de acidentes pessoais dispensados pela UFRN, o qual estava inserido o nome e dados 

pessoais dos colaboradores da referida pesquisa.  

Concomitante a este processo, realizou-se um treinamento com discentes do curso de 

graduação em enfermagem e demais colaboradores  (Quadro 4) sobre a aplicação correta dos 

instrumentos, espaço adequado e singularidades que envolviam a pesquisa e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Com colaboradores da pesquisa, este 

procedimento se deu a partir de uma reunião presencial com os alunos. Os colaboradores que 

faziam parte da Universidade do Estado do Rio Grande Norte (UERN) foram treinados via 

Skype, com apoio pessoal e físico de uma das docentes que faz parte do Grupo de Pesquisa ao 

qual a investigação está vinculada.  

As instituições que aceitaram participar da pesquisa e coleta de dados foram: Hospital 

Regional Tarcísio Maia, Hospital Regional do Seridó, Hospital Regional Dr. Odilon Guedes da 

Silva, Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e Hospital 

Dr. José Pedro Bezerra - Santa Catarina. 

Após análise e aprovação da maioria das instituições, eram discorridas pelo diretor de 

cada serviço ou de cada Núcleo de Educação Permanente (NEP) as normas e padrão que cada 

pesquisador/colaborador deveria seguir, para dar início a coleta de dados. Os materiais e 

equipamentos necessário, assim como as normas exigidas por cada instituição, foram: 

1. Uso de crachá de identificação com nome completo, sendo identificado a categoria 

de pesquisador e o nome da instituição o qual pertencia; 
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2. Uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s), e principalmente do jaleco na 

cor branca; 

3. Acesso apenas a direção, coordenação de enfermagem, ao NEP e ao setor de 

urgência e emergência; 

4. A maioria das instituições destinavam a sala de eletrocardiograma, coordenação de 

enfermagem ou sala do NEP para a realização da entrevista. 

 

As primeiras coletas de dados de cada serviço hospitalar foram realizadas mediante 

apresentação da pesquisa e do TCLE a coordenação de enfermagem, pela pesquisadora junto 

aos colaboradores, com exceção do Hospital Tarcísio Maia, localizado no município de 

Mossoró, tendo a primeira apresentação e coleta realizada pela docente do quadro efetivo da 

Universidade do Estado do Rio Grande e colaboradores desta mesma instituição. Abaixo segue 

quadro com a descriminação de cada colaborador segundo vinculação institucional (Quadro 4): 

 

Quadro 4 – Distribuição dos colaboradores da pesquisa segundo instituição de coleta e vínculo 

institucional, Natal, Rio Grande do Norte, 2018.  
INSTITUIÇÃO DE 

COLETA/MUNICÍPIO 

PESQUISADOR/COLABORADOR/VÍNCULO 

INSTITUCIONAL 

Hospital Regional Tarcísio Maia 

– Mossoró/RN 

Romeika Carla Ferreira de Sena – Mestranda UFRN 

Francisca Patrícia Barreto de Carvalho – Docente – 

UERN e membro do grupo de pesquisa “Ações 

promocionais e de atenção aos grupos humanos em saúde 

mental e saúde coletiva” da UFRN.  

Joyce Lopes Vieira – Graduanda em enfermagem pela 

UERN. 

Heitor Lenin Lisboa dos Santos – Graduando em 

enfermagem pela UERN 

Hospital Regional do Seridó – 

Caicó/RN 

Romeika Carla Ferreira de Sena – Mestranda em 

enfermagem pela UFRN. 

Thaynara Thaís Fernandes Torquato de Lima – 

Graduanda em enfermagem e Bolsista de Iniciação 

Científica – CAPES – UFRN 

Hospital Regional Dr. Odilon 

Guedes da Silva – Acari/RN 

Romeika Carla Ferreira de Sena – Mestranda em 

enfermagem pela UFRN. 
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INSTITUIÇÃO DE 

COLETA/MUNICÍPIO 

PESQUISADOR/COLABORADOR/VÍNCULO 

INSTITUCIONAL 

Gleverson Weslen dos Santos Silva – Graduado em 

Letras Espanhol pela UFRN.  

Glauber Weder dos Santos Silva – Doutorando em 

enfermagem pela UFRN. 

Hospital Regional Dr. Mariano 

Coelho – Currais Novos/RN 

Romeika Carla Ferreira de Sena – Mestranda em 

enfermagem pela UFRN. 

Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel – Natal/RN 

Romeika Carla Ferreira de Sena – Mestranda em 

enfermagem pela UFRN. 

Suerda Lillian da Fonseca Lins – Graduanda em 

enfermagem pela UFRN e Bolsista de Iniciação Científica 

– CAPES – UFRN. 

Micael Pyerre Martins Duarte – Graduando em 

enfermagem e Bolsista voluntário – UFRN.  

Hospital Dr. José Pedro Bezerra 

- Santa Catarina – Natal/RN 

Romeika Carla Ferreira de Sena – Mestranda em 

enfermagem pela UFRN. 

Suerda Lillian da Fonseca Lins – Graduanda em 

enfermagem pela UFRN e Bolsista de Iniciação Científica 

– CAPES – UFRN. 

Micael Pyerre Martins Duarte – Graduando em 

enfermagem e Bolsista voluntário – UFRN.  

 *Fonte: informações do pesquisador. 

 

Destaca-se que durante este processo de coleta de dados muitas dificuldades impediram 

os pesquisadores e colaboradores de finalizarem a coleta com o número de enfermeiros e 

técnicos esperados. A única Região de Saúde que contemplou o número satisfatório de 

profissionais entrevistados foi a III Região de Saúde, a qual compreende o Hospital Regional 

de Seridó, Hospital Dr. Ondilon Guedes da Silva e Hospital Regional Dr. Mariano Coelho. Este 

último demostrou bastante interesse na pesquisa e facilitou todo o processo de coleta, 

principalmente por nos incorporar ao NEP e as atividades da equipe de residência 

multiprofissional daquela região, como por exemplo, apresentação da pesquisa aos residentes, 

além da coordenação de enfermagem e reuniões que abordassem a temática.  

Dentre as dificuldades encontradas, pode-se citar: 
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1. Resistência dos profissionais em participar da entrevista, principalmente dos 

técnicos de enfermagem, devido o tabu que cerca a temática, além da 

descrença em pesquisas científicas sem o devido retorno a instituição; 

2. Dificuldade de deslocamento devido à falta de apoio financeiro para além 

das bolsas CAPES; 

3. A dinâmica do setor de urgência e emergência, o tempo de cada entrevista 

(cerca de 45 minutos cada) e a falta de profissionais para substituir aqueles 

que estavam na entrevista, sendo muitas vezes realizado no próprio setor, 

quando não havia a presença de paciente e sendo interrompida quando 

pacientes chegavam, e retomada quando o profissional pudesse e tivesse a 

mínima condição de privacidade; 

4. Muitas recusas, principalmente da equipe de técnicos de enfermagem; 

5. Hospital Dr. Deoclécio Marques Lucena não permitiu o início da coleta de 

dados, somente após a apresentação: TCLE, cópias da carta de anuência, 

carta de apresentação da pesquisa e carta de aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa, o que inviabilizou a coleta de dados em tempo hábil.   

6. O caos político e econômico instalado no Rio Grande do Norte, no período 

da coleta de dados, inclusive com a presença de reforço da força nacional, o 

qual provocou greve em algumas instituições e inviabilizou o termino das 

coletas, a exemplo disto têm-se o Hospital Tarcísio Maia e Hospital 

Walfredo Gurgel; 

 

4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

No processo de coleta de dados, optou-se em adotar quatro instrumentos para o alcance 

dos objetivos propostos. Cada instrumento caracteriza-se como único e específico, porém, ao 

trabalhar em conjunto, complementam-se, proporcionando clareza, associação e compreensão 

dos dados. Assim, conferindo aos achados maior fidedignidade, validade e confiabilidade.  

 

4.5.1 Instrumento de caracterização sociodemográfica, ocupacional, e fatores de risco. 

 

O questionário sociodemográfico, ocupacional, e de fatores de risco para suicídio 

subdivide-se em duas partes: a primeira possui perguntas fechadas que visam caracterizar os 

sujeitos da pesquisa quanto as características sociodemográficas e ocupacionais (ANEXO – B). 
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O mesmo foi extraído da tese de Dantas (2014), o qual se propôs a realizar um estudo de 

validação na aera de urgência e emergência, sendo analisado e validado por 20 profissionais 

especialistas. Abaixo contempla-se as características das variáveis (Quadro 5): 

 

Quadro 5. Descrição das variáveis referentes as características sociodemográficas e de 

ocupacionais dos participantes da pesquisa, Rio Grande do Norte, 2018.  

Variável Tipo de variável Categorias de verificação 

Idade Quantitativa discreta Anos completos 

Sexo Qualitativa nominal 
0. Feminino 

1. Masculino 

Estado Civil Qualitativa nominal 

0. Casado ou União 

estável 

1. Solteiro 

2. Separado 

3. Viúvo 

4. Divorciado 

Grau de escolaridade Qualitativa nominal 

0. Ensino médio 

completo 

1. Ensino Superior 

incompleto 

2. Ensino Superior 

completo 

3. Especialização 

4. Mestrado  

5. Doutorado 

Formação profissional Qualitativa nominal 

0. Enfermeiro 

1. Técnico de 

Enfermagem 

2. Condutor Socorrista 

Tempo de serviço na 

instituição 
Quantitativa discreta Anos completos 

Tempo de serviço na 

área de urgência 
Quantitativa discreta Anos completos 

Motivo que levou a 

trabalhar na instituição 
Qualitativa nominal 

0. Por que gosta 

1. Por imposições 

2. Tem especialização 

3. Outros (especificar) 

______________ 

 

Outros vínculos 

profissionais 
Qualitativa nominal 

0. Sim 

1. Não 

Jornada de trabalho 

semanal 

 

 

Qualitativa nominal 

1. 30-40h 

2. 41 - 60 h  

3. Acima de 61 horas 

Há treinamento sobre 

situações de urgência 
Qualitativa nominal 

0. Sim 

1. Não 
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Variável Tipo de variável Categorias de verificação 

Última vez que 

participou de um 

treinamento em 

situação de urgência 

Quantitativa nominal 

0. Há 06 meses 

1. Há 01 ano 

2. Há 02 anos 

3. Há 03 anos 

4. Há mais de 3 

anos 

Valorização de 

treinamentos neste 

serviço 

Qualitativa nominal 
0. Sim 

1. Não 

Frequente participação 

em treinamentos 
Qualitativa nominal 

2. Participo 

3. Não 

Participo 

Necessidade de 

treinamentos para atuar 

em diversas situações 

de urgência  

Qualitativa nominal 

0. Sinto necessidade 

1. Não sinto 

necessidade 

 

A segunda parte do questionário refere-se à identificação de fatores de risco para 

suicídio (ANEXO – B). As vaiáveis contidas neste instrumento baseia-se no “Manual de 

prevenção do suicídio: um recurso para conselheiros”, lançado em 2006 pela OMS. Ressalta-

se que as variáveis foram transformadas em perguntas as quais tinham o desejo de identificar o 

sentimento dos profissionais de acordo com cada variável a partir de seu relato. 

 

Quadro 6. Descrição das variáveis referentes aos fatores de risco para suicídio, Rio Grande do 

Norte, 2018. 

Variável Tipo de variável 
Categorias de 

verificação 

Orientação sexual 
Qualitativa nominal 0. Homossexual 

1. Heterossexual 

Mora com sua família 
Qualitativa nominal        0. Sim 

       1. Não 

Avaliação da relação com a família 
Qualitativa nominal        0. Boa 

       1. Ruim 

Transtorno mental na família 
Qualitativa nominal        1. Sim 

       0. Não 

Baixa autoestima 
Qualitativa nominal        1. Sim 

       0. Não 

Desesperança 
Qualitativa nominal        1. Sim 

       0. Não 

Suicídio na família 
Qualitativa nominal        1. Sim 

       0. Não 

Tentativa de suicídio da família 
Qualitativa nominal        1. Sim 

       0. Não 

Amigo que cometeu suicídio 
Qualitativa nominal        1. Sim 

       0. Não 
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Variável Tipo de variável 
Categorias de 

verificação 

Amigo que tentou suicídio 
Qualitativa nominal 0. Sim 

1. Não 

 

O quadro 7, apresenta a classificação das variáveis contidas em cada instrumento que 

será utilizado no estudo para mensurar e realizar possíveis associações entre a ideação suicida, 

depressão e satisfação profissional.  

 

Quadro 07. Descrição das variáveis por instrumento utilizado na pesquisa para identificar 

níveis de ideação suicida, satisfação profissional e depressão, Rio Grande do Norte, 2018. 

Variável Tipo de variável Categorias de verificação 

Escala de Ideação Suicida de Beck Quantitativa discreta 

Respostas diferentes de 

“zero” nos grupos de 

afirmações n° 04 e n° 05, 

indicam presença de ideação 

suicida. Escore mínimo é 

“0” e máximo é “38”. 

Inventário de Depressão de Beck Quantitativa discreta 

 1-9 > Depressão mínima 

10-16 > Depressão leve 

17-29>Depressão moderada 

30-63 > Depressão severa 

Escala de Satisfação no trabalho de 

Martins 
Quantitativa discreta 

1. Muito insatisfeito 

2. Insatisfeito 

3. Indiferença 

4. Satisfação 

5. Muita satisfação 

 

4.5.2 Escalas de Beck e suas características Psicométricas 

 

O grupo de escalas que compõem os instrumentos elaborados e desenvolvidos por Beck, 

têm-se: o Inventário de Depressão de Beck (BDI), Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI), o 

Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), e a Escala de Desesperança de Beck (BHS). Neste 

estudo, optou-se pela utilização dos dois primeiros instrumentos mencionados a fim de atender 

os objetivos propostos.  

Todos os instrumentos, incluindo o BDI e a BSI, são considerados “padrão ouro” para 

mensuração de variáveis de interesse em tela, além de demostrarem satisfatória consistência 

interna para grupos clínicos e não-clínicos. Ambas foram validade para o idioma português, 

pela pesquisadora Jurema Alcides Cunha em 2001 (CUNHA, 2016), contribuindo para o 

avançar das pesquisas e por meio da identificação dos “gaps” que envolvem o mundo da 

psiquiatria no contexto e na temática de cada instrumento.  
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Durante o desenvolvimento da versão para o português dos instrumentos, realizou-se 

estudos populacionais com tem três grandes amostras: psiquiátrica (n=1.388); clínica (n=531); 

e não-clínica, população geral (n=2.476). No processo de estimativa de correlação entre teste e 

reteste, de adequabilidade da tradução para o português, evidenciou-se um resultado implacável 

e de excelente confiança, obtendo alfa de cronbach entre 0,75 e 0,95 para todos as escalas 

(CUNHA, 2016). 

 

4.5.2.1 Escala de Ideação Suicida de Beck 

 

A Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) tem por finalidade medir a extensão do 

desejo de morrer e de tentar suicídio (ANEXO – C). Esta escala é constituída por 21 itens, cada 

um com três alternativas de resposta (0 a 2), que avaliam três dimensões da ideação suicida: 

ativa, passiva e tentativa prévia de suicídio. Os primeiros 19 itens refletem gradações da 

gravidade de desejos, atitudes e planos suicidas, e os dois últimos itens possuem caráter 

informativo e sobre o número de tentativas prévias de suicídio e a seriedade da intenção de 

morrer relacionadas a estas tentativas (CUNHA, 2016).  

Para melhor compreensão da BSI, segue abaixo uma breve descrição de como são 

organizadas as duas partes que compõem este instrumento, segundo Cunha (2016): 

Parte 1: 1. Desejo de viver; 2. Desejo de morrer; 3. Razões para viver ou morrer; 4. 

Tentativa de suicídio ativa; 5. Tentativa de suicídio passiva; 

Parte 2: 6. Duração das ideias de suicídio; 7. Frequência da ideação; 8. Atitude em 

relação à ideação. 9. Controle sobre atos suicidas; 10. Inibições para a tentativa; 11. Razões 

para a tentativa; 12. Especificidade do planejamento; 13. Acessibilidade ou oportunidade do 

método; 14. Capacidade de realizar a tentativa; 15; Probabilidade de tentativa real; 16. Extensão 

da preparação verdadeira; 17. Bilhete suicida; 18. Atos finais; 19. Despistamento e segredo; 20. 

Tentativa pregressa de suicídio e; 21. Intensidade da vontade de morrer na última tentativa. 

Ressalta-se, que a BSI deixa claro em seu cabeçalho as orientações a serem seguidas 

durante o processo de preenchimento do instrumento. Dessa forma, o indivíduo primeiro 

responde aos 5 itens da “Parte 1” e, caso qualquer das respostas para os itens 4 ou 5 sejam 

diferentes de zero, caracterizando gravidade da ideação suicida, ele responde a “Parte 2” do 

inventário. Caso os participantes respondam “0” (zero) para os itens 4 e 5, seguiram apenas 

para as questões informativas 20 e 21 da “Parte 2”. Beck considera que resposta positiva para 

tais itens (4 e 5) é caracterizado como Ideação Suicida em curso. 
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4.5.2.2 Inventário de Depressão de Beck 

 

O Inventário de Depressão de Beck (BDI), foi desenvolvido para avaliar os sintomas 

correspondentes as perturbações depressivas (ANEXO – D). O inventário é validado para 

língua portuguesa para aplicação não-clínica, possui 21 grupos de sintomas, ou itens, e pode 

ser aplicado a sujeitos a partir dos 13 anos (CUNHA, 2016). 

Os 21 itens do BDI estão representados pelas seguintes categorias: 1. Tristeza; 2. 

Pessimismo; 3. Sentimento de fracasso; 4. Insatisfação; 5. Culpa; 6. Punição; 7. Auto aversão; 

8. Autoacusações; 9. Ideias suicidas; 10. Choro; 11. Irritabilidade; 12. Retraimento social; 13. 

Indecisão; 14. Mudança na autoimagem; 15. Dificuldade de trabalhar; 16. Insônia; 17. 

Fatigabilidade; 18. Perda do apetite; 19. Perda de peso; 20. Preocupações somáticas; e 21. Perda 

de libido. 

Cada item apresenta afirmações que vão do “zero” ao “três”, obtendo-se uma pontuação 

mínima “0 pontos” e máxima “63 pontos”, classificando o participante com níveis de depressão 

mínima (0-11), leve (12-19), moderada (20-35), grave (36-63), segundo Cunha (2016).  

 

4.5.3 Escala de Avaliação da Satisfação no trabalho de Martins 

 

Derivada da psicologia organizacional, trata-se de uma escala de Avaliação da 

Satisfação no trabalho (EST) adaptada e validada por Martins e Santos (2006) composta por 44 

itens agrupados em seis fatores: 1. Satisfação com o suporte organizacional, 2. Satisfação com 

a utilidade social da organização e do trabalho, 3. Satisfação com relacionamento afetivo no 

trabalho, 4. Satisfação com o reconhecimento profissional, 5. Insatisfação com a inadequação 

da chefia e com falta de oportunidades e 6. Insatisfação com a sobrecarga de trabalho. (ANEXO 

– E). 

Esta escala representa um constructo mais rico conceitualmente no tocante as 

peculiaridades que envolve a satisfação no trabalho, quando comparada a outras escalas 

brasileiras desenvolvidas para o mesmo fim (MARTINS; SANTOS, 2006). Derivada da Escala 

de Satisfação no Trabalho de Martins (1984), a mesma passou por um processo de atualização 

teórica, cultural, semântica e psicométrica, obtendo valores aceitáveis do alfa de cronbach, ou 

seja, maior que 0,80 para a maioria dos fatores, com exceção do quinto fator: 0,68 (MARTINS; 

SANTOS, 2006).  

Os dados obtidos a partir das entrevistas foram submetidos a uma análise estatística 

descritiva análogo a escala de Satisfação no Trabalho da utilização da escala de Likert que 
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apresenta cinco níveis/opções de respostas, o qual o sujeito irá posiciona-se quanto ao seu 

sentimento de satisfação, codificando-o em: Muita insatisfação - 1, insatisfação - 2, indiferença 

- 3, satisfação - 4, e muita satisfação – 5 (MARTINS; SANTOS, 2006) 

Salienta-se que seus resultados devem ser apurados por fator a fim de obter uma média 

geral. Assim, obter-se-á um resultado (ou média fatorial) para cada um dos fatores, ou seja, o 

diagnóstico da satisfação no trabalho obtido com base em cada um dos fatores, somando-se os 

valores marcados pelos respondentes em cada item de cada fator e dividindo-se o resultado total 

pelo número de itens (MARTINS; SANTOS, 2006). Esta escala possibilita ao pesquisador 

debruçar-se em até duas formas de análises: uma análise a partir da média geral, e outra análise 

poderá ser produzida e avaliada por cada fator, deixando a critério do pesquisador responsável. 

 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Construiu-se um banco de dados com auxílio do programa Microsoft Office Excel® por 

dupla digitação e, posteriormente, exportados para testes no StatisticalPackage for Social 

Sciences (SPSS) v.20 e Pacote R v.2.7.1. Na análise preliminar dos dados, foram construídas 

tabelas de frequência absoluta e relativa, além de gráficos ou quadros para cada pergunta dos 

questionários. Ressalta-se que seguiu-se todos os critérios disponibilizados pelo Manual de 

Beck (2016) e Instruções disponibilizadas pela própria autora da Escala de Satisfação no 

Trabalho (MARTINS, 2006), ou seja, foi estabelecido contato direto, via e-mail.  

 

4.6.1 Análises estatísticas 

 

Realizou-se análise dos dados em 3 etapas: análise descritiva, análise univariada e 

análise multivariada, utilizando o programa SPSS versão 20 e o programa R versão 2.7.1. O 

nível de significância utilizado foi de 5%.  

Para a população estudada, identificou-se a partir da análise de confiabilidade um alfa 

de cronbach de 0,95, e 0,79 para a Escala de ideação suicida e Inventário de Depressão de Beck, 

respectivamente.  Na análise descritiva da Escala de ideação suicida de Beck e do Inventário de 

Depressão de Beck, as variáveis qualitativas nominais ou ordinais categóricas optou-se em 

descrevê-las por meio de frequência absoluta (n) e frequência relativa (%).  

Prosseguindo, destaca-se que as variáveis com essa classificação foram: Sexo; 

escolaridade; jornada de trabalho; motivo que levou a trabalhar na instituição; presença de outro 

vínculo profissional; existência de treinamento sobre situação de urgência; última vez que 
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participou de um treinamento em sobre situações de urgência; valorização de treinamento na 

instituição; participação frequente de treinamentos; necessidade de treinamentos em situações 

de urgência; orientação sexual; mora com a família; avaliação da relação com a família; parente 

com transtorno; baixa autoestima; desesperançoso; episódio de suicídio na família; tentativa de 

suicídio na família; amigo que cometeu suicídio; amigo que tentou suicídio; escala de ideação 

suicida; inventário de depressão de Beck; escala de satisfação no trabalho. 

Realizou-se a descrição das variáveis quantitativas por meio de suas respectivas médias 

e desvios-padrão, as variáveis independentes quantitativas foram: idade, tempo de trabalho na 

instituição e tempo de trabalho no serviço na área de urgência. 

Para o Escala de Ideação Suicida de Beck, avaliou-se a relação entre as variáveis 

independentes categóricas e a variável dependente ideação suicida por meio do teste Qui-

quadrado de Pearson, Razão de verossimilhança ou teste exato de Fischer. Testou-se a 

associação entre as variáveis independentes contínuas e a variável dependente mediante o teste 

t- Student, teste U Mann-Whitney ou Kruskal Walliss a depender da presença de normalidade 

das variáveis em análise. 

Quanto ao Inventário de Depressão de Beck, avaliou-se a relação entre as variáveis 

independentes e a variável dependente e sua classificação (mínima, leve e moderada) por meio 

dos mesmos testes utilizados na análise da Escala de Ideação Suicida de Beck. Da mesma 

forma, foi realizada avaliada a relação entre as variáveis independentes a variáveis dependentes 

Média geral Satisfação no Trabalho.  

Logo após a análise univariada dos três instrumentos, concluiu-se que apenas dois 

modelos múltiplos poderiam ser gerados: um para ideação suicida e outros para estados 

depressivos.  

Assim, foram realizadas as análises mútiplas, para os fatores associados à presença de 

ideação suicida e estados depressivos, calculando-se a razão de prevalência e os intervalos de 

confiança (IC95%), por meio da regressão de Poisson com variância robusta, sendo a ocorrência 

ou não de ideação suicida o desfecho. Nessas análises utilizou-se a biblioteca sandwich e lmtest 

do programa estatístico R versão 2.7.1. Destaca-se que a regressão de Poisson com variância 

robusta foi utilizada, pois o presente estudo é de desenho epidemiológico transversal, no qual 

se busca estimar como medida de associação a razão de prevalência.  

O ajuste de variáveis potencialmente confundidoras foi realizado por meio da utilização 

da técnica de regressão de Poisson com variância robusta múltipla passo a passo, com a inclusão 

no modelo final das variáveis significativamente associadas na análise bivariada, com nível 
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crítico de p ≤ 0,20. Após a inclusão simultânea de todos os efeitos principais, foram testadas as 

interações plausíveis. 

A seleção do modelo final levou em consideração a análise dos resíduos por observação 

gráfica e significância clínica e epidemiológica. Foram considerados significativos valores de 

p ≤ 0,05. 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A presente pesquisa seguiu os aspectos éticos da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta em âmbito nacional as pesquisas envolvendo seres 

humanos, apresentando definições para pesquisadores que propõem-se a contribuir com o 

desenvolvimento cientifico, social e intelectual de forma a gerar benefícios para toda a 

sociedade, visando assegurar os direitos e deveres a todos os envolvidos na investigação, 

principalmente o que concerne a proteção dos participantes (BRASIL, 2012). 

O projeto foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, via Plataforma Brasil, recebendo parecer 

favorável para sua execução, sob n° 1.877.910 de 21 de dezembro de 2016 e CAAE: 

62824216.6.0000.5537 (ANEXO – A). 
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados do estudo foram apresentados de forma descritiva e analítica em tabelas, 

com seus respectivos valores absolutos e relativos, identificando-se os p-valores. Assim, 

dividiu-se este capítulo em 6 subcapítulo: (1) caracterização sociodemográfica, ocupacionais e 

fatores de risco para suicídio; (2) Ideação suicida e fatores associados (3) Estados depressivos 

e fatores associados; (4) Satisfação no trabalho e fatores associados; (5) Modelagem das 

variáveis dos profissionais com IS e estados depressivos.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA, OCUPACIONAIS E FATORES DE 

RISCO PARA SUICÍDIO.  

 

O estudo alcançou uma população composta por 147 profissionais de enfermagem 

(tabela 1). Destes, identificou-se um quantitativo maior de profissionais do sexo feminino 

(74,8%, n=110), com uma média de idade de 42 anos, casados ou união estável (57 %, n=84). 

Com relação a escolaridade, 42% (n=63) dos participantes terminaram o ensino médio, e 7,5% 

(n=11) dos profissionais relataram possuir ensino superior incompleto, 19,7% (n=29) com 

ensino médio completo e, com pós-graduação, contabilizou-se 29,9% (n=44) participantes.  

 

Tabela 1 - Caracterização dos profissionais de enfermagem segundo as variáveis 

sociodemográficas – Natal/RN - 2018.  

Variáveis soicodemográficas n % 

Sexo   

Feminino 110 74,8 

Masculino 37 25,2 

Idade (em anos): Média (DP) 42,0 (10,6) 

Estado Civil   

Casado ou união estável 84 57,1 

Solteiro 39 26,5 

Separado 6 4,1 

Viúvo 3 2,0 

Divorciado 15 10,2 

Status Marital   

Com companheiro(a) 84 57,1 

Sem companheiro(a) 63 42,9 

Escolaridade   

Ensino médio completo 63 42,9 

Ensino superior incompleto 11 7,5 
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Variáveis soicodemográficas n % 

Ensino Superior completo 29 19,7 

Especialização 40 27,2 

Mestrado 4 2,7 

Doutorado 0 0,0 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

De acordo com os dados relacionados ao trabalho (tabela 1), observa-se uma maior 

quantitativo de técnicos de enfermagem 61,9% (n=91), motivados, em sua maioria (40,8%, 

n=60), pelo ingresso na carreira do serviço público como meio de estabilidade. A média 

referente ao tempo de serviço nas instituições hospitalares foi de 8,8 anos (DP= 8,0), e no 

serviço de urgência e emergência 10,3 anos (DP=8,1). Quanto a possuir outro vínculo 

profissional, 61,9% (n=91) referiram trabalhar em outras instituições, e 59,2 % (n=87) 

mantinham uma jornada de trabalho de 30-40 horas semanais. Ressalta-se ainda que 27,9 % 

(n=41) dos profissionais trabalhavam de 41 a 60 horas e 12,9 % (n= 19) possuíam uma carga 

horária de trabalho superior a 60 horas semanais.  

Ao questiona-los sobre a existência de treinamentos em situações de urgência, 72,8 % 

(n=107) relataram não existir este tipo de capacitação na instituição e nem valorização de 

treinamento com os profissionais de enfermagem, como também, a maioria, 65,3% (n=96), não 

participava frequentemente de treinamentos ou capacitações. Além disso, foi identificado que 

39,5 % (n=58) dos profissionais haviam participado de um treinamento nesta área a mais de 

três anos, e 93,9 % (n=138) sentiam a necessidade de participar destas atividades que qualificam 

os profissionais que atuam no setor de urgência e emergência.  

A tabela 2 apresenta a caracterização dos profissionais de enfermagem quanto aos 

fatores de risco para suicídio segundo a OMS (2006). Observa-se que uma parcela destes 

profissionais mencionou conviver com o suicídio seja em ambiente familiar ou afetivo, 

identificados a partir dos grupos “episódio de suicídio na família” (n=36, 24,5%), “tentativa de 

suicídio na família” (n=28, 25,9%), “amigo que cometeu suicídio” (n=45, 30,6%), “amigo que 

tentou suicídio” (n=43, 29,3%).  

 

Tabela 2 – Caracterização dos profissionais de enfermagem quanto variáveis relacionadas aos 

fatores de risco para suicídio – Natal/RN - 2018.  

Fatores de risco para suicídio  

  

  

n % 

Orientação sexual   

Homossexual 3 2,0 

(Continuação) 
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Fatores de risco para suicídio  

  

  

n % 

Heterossexual 144 98,0 

Mora com sua família?   

Sim 134 91,2 

Não 13 8,8 

Qual é a sua avaliação da relação com a sua família?   

Boa 143 97,3 

Ruim 4 2,7 

Possui algum parente com transtorno mental?   

Sim 52 35,4 

Não 95 64,6 

Você tem baixa autoestima?   

Sim 22 15,0 

Não 125 85,0 

Você está desesperançoso?   

Sim 20 13,6 

Não 127 86,4 

Teve algum episóido de suicídio na família?   

Sim 36 24,5 

Não 111 75,5 

Alguém de sua família tentou suicidar-se?   

Sim 38 25,9 

Não 109 74,1 

Você tem algum amigo que cometeu suicídio?   

Sim 45 30,6 

Não 102 69,4 

Você tem algum amigo que tentou suicídio?   

Sim 43 29,3 

Não 104 70,7 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

5.2 IDEAÇÃO SUICIDA E OS FATORES ASSOCIADOS. 

 

A partir deste subcapítulo, utilizou-se a análise univariada para verificar a relação dos 

desfechos e as demais variáveis estudas. Salienta-se que os p-valores significativos estão 

identificados em “negrito” em cada tabela. A tabela 3 mostra a distribuição total dos 

profissionais de enfermagem (n=147) que apresentaram ideação suicida, estados depressivos e 

a média geral de satisfação no trabalho.  

 

(Continuação) 
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Tabela 3 – Ideação suicida entre os profissionais de enfermagem da urgência e emergência 

hospitalar – Natal/RN - 2018.  

VARIÁVEIS Participantes da pesquisa 

 n  % 

Ideação suicida   

Sim 07 4,8 

Não 140 95,2 

Fonte: Dados do pesquisador  

 

 Destaca-se a presença de ideação suicida em 4,8% (n=7) dos participantes da pesquisa, 

com estados depressivos mínimos em sua maioria (86,4%, n=127), e a média geral de satisfação 

no trabalho, majoritariamente, identificada como indiferente em 85,7% (n=126). Não houve 

identificação de estado depressivo grave, como também, não foi pontuada como média geral de 

satisfação do trabalho a opção muito satisfeito.  

 Observou-se associação estatisticamente significativa entre IS e as variáveis orientação 

sexual (p-valor=0,006) e baixa autoestima (p-valor=0,010). 

 

Tabela 4 – Perfil dos profissionais com IS e a associação dos fatores de risco para suicídio, 

Natal/RN - 2018.  

Fatores de Risco para Suicídio 

Ideação suicida 

Sim Não Total p-valor 

n % n % n %   

Orientação sexual        

Homossexual 2 28,6 1 0,7 3 2,0 
0,006 

Heterossexual 5 71,4 139 99,3 144 98,0 

Mora com sua família?        

Sim 5 71,4 129 92,1 134 91,2 
0,118 

Não 2 28,6 11 7,9 13 8,8 

Qual é a sua avaliação da relação com 

a sua família?        

Boa 7 100,0 136 97,1 143 97,3 
1,000 

Ruim 0 0,0 4 2,9 4 2,7 

Possui algum parente com transtorno 

mental?        

Sim 5 71,4 47 33,6 52 35,4 
0,097 

Não 2 28,6 93 66,4 95 64,6 

Você tem baixa autoestima?        

Sim 4 57,1 18 12,9 22 15,0 
0,010 

Não 3 42,9 122 87,1 125 85,0 

Você está desesperançoso?        

Sim 3 42,9 17 12,1 20 13,6 
0,053 

Não 4 57,1 123 87,9 127 86,4 

Teve algum episódio de suicídio na 

família?        
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Fatores de Risco para Suicídio 

Ideação suicida 

Sim Não Total p-valor 

n % n % n %   

Sim 3 42,9 33 23,6 36 24,5 
0,363 

Não 4 57,1 107 76,4 111 75,5 

Alguém de sua família tentou suicidar-

se?        

Sim 3 42,9 35 25,0 38 25,9 
0,375 

Não 4 57,1 105 75,0 109 74,1 

Você tem algum amigo que cometeu 

suicídio?        

Sim 3 42,9 42 30,0 45 30,6 
0,438 

Não 4 57,1 98 70,0 102 69,4 

Você tem algum amigo que tentou 

suicídio?        

Sim 3 42,9 40 28,6 43 29,3 
0,417 

Não 4 57,1 100 71,4 104 70,7 

Fonte: Dados do pesquisador  **Teste exato de Fischer  

 

Utilizou-se três tipos de testes para verificar a relação (teste t student, teste exato de 

Fisher e razão de verossimilhança) entre os profissionais com IS e as variáveis pertinentes as 

características sociodemográficas e ocupacionais, porém não foi identificado relação 

significativa entre estas variáveis. 

Observa-se, na tabela 5, associação significativa (p-valor = 0,012) dos profissionais de 

enfermagem com IS e os estados de depressão estabelecidos pelo Inventário de Depressão de 

Beck. Não foi identificada associação com a média geral de satisfação do trabalho. 

 

Tabela 5 – Perfil dos profissionais de enfermagem com ideação suicida associados aos estados 

depressivos e a média geral de satisfação de trabalho – Natal/RN - 2018.  

Estados de Depressão de Beck (IDB) 

Ideação suicida 

Sim Não Total p-valor* 

n % n % n %   

Mínima 3 42,9 124 88,6 127 86,4 

0,012 Leve 3 42,9 15 10,7 18 12,2 

Moderada  1 14,3 1 0,7 2 1,4 

Média geral Satisfação do Trabalho               

Muito insatisfeito 0 0,0 2 1,4 2 1,4 

0,906 

Insatisfeito 0 0,0 3 2,1 3 2,0 

Indiferente  6 85,7 120 85,7 126 85,7 

Satisfeito 1 14,3 15 10,7 16 10,9 

Muito Satisfeito 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fonte: Dados do pesquisador *Razão de Verossimilhança 

(Continuação) 



47 
 

 

5.3 ESTADOS DEPRESSIVOS E FATORES ASSOCIADOS 

 

A tabela 6 expressa os escores absolutos e relativos dos profissionais de enfermagem 

segundo estados depressivos mínimo, leve e moderado.  

 

Tabela 6 – Estados depressivos entre profissionais de enfermagem da urgência e emergência 

hospitalar – Natal/RN – 2018.  

Suspeita de depressão 

(IDB) 
N % 

Mínima (0-11) 127 86,4 

Leve (12-19) 18 12,2 

Moderada (20-35) 2 1,4 

Fonte: dados do pesquisador. 

 

A tabela 7 demostra as possíveis associações com as características sociodemográficas. 

Destaca-se que não identificou-se associação estatisticamente significativa entre estas 

variáveis. 

 

Tabela 7 – Estados depressivos dos profissionais de enfermagem segundo características 

sociodemográficas – Natal/RN - 2018. 

Variáveis soicodemográficas 

Estados depressivos   

Mínima Leve Moderada Total p-valor 

n % N % n % n %   

Sexo          
Feminino 92 72,4 17 94,4 1 50,0 110 74,8 

0,054** 
Masculino 35 27,6 1 5,6 1 50,0 37 25,2 

Idade (em anos): Média (DP) 42,4 (10,6) 39,3 (9,9) 44,5 (21,9) 42,0 (10,6) 0,356k 

Estado Civil          
Casado ou união estável 76 59,8 6 33,3 2 100,0 84 57,1 

0,257** 

Solteiro 33 26,0 6 33,3 0 0,0 39 26,5 

Separado 5 3,9 1 5,6 0 0,0 6 4,1 

Viúvo 3 2,4 0 0,0 0 0,0 3 2,0 

Divorciado 10 7,9 5 27,8 0 0,0 15 10,2 

Escolaridade          
Ensino médio completo 57 44,9 5 27,8 1 50,0 63 42,9 

0,426** 

Ensino superior incompleto 7 5,5 4 22,2 0 0,0 11 7,5 

Ensino Superior completo 25 19,7 3 16,7 1 50,0 29 19,7 

Especialização 35 27,6 5 27,8 0 0,0 40 27,2 

Mestrado 3 2,4 1 5,6 0 0,0 4 2,7 

Doutorado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

K: Teste de Kruskal-Wallis; ** Razão de Verossimilhaça; NS: Não se aplica 
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Dentre as variáveis que fazem parte do perfil ocupacional dos profissionais de 

enfermagem, segundo estados depressivos (tabela 8), a única variável que se apresentou 

significante ao nível de 5 % (p-valor = 0,041) faz referência a temporalidade de participação 

em formações continuadas na aera de urgência e emergência, ou seja, a última vez que 

participou de treinamentos sobre situações de urgências.  

 

Tabela 8 – Distribuição dos profissionais de enfermagem por estados depressivos relacionado 

ao perfil ocupacional – Natal/RN - 2018.   

Variáveis 

ocupacionais 

Estados Depressivos 

Mínimo Leve Moderado 

 

Total 

 

Valor-p 

n % n % N % 
n 

 

 

% 

 

 

 

Categoria 

profissional 
 

Enfermeiros 50 39,4 5 27,8 1 50,0 56 38,1 
0,591** Técnicos de 

enfermagem 77 60,6 13 72,2 1 50,0 91 61,9 

Tempo de 

serviço na 

instituição (em 

anos): Média 

(DP) 9,0 (8,3) 7,5 (5,7) 8,0 (9,9 8,8 (8,0) 0,844k 

Tempo de 

serviço na área 

de urgência 

(em anos): 

Média (DP) 10,5 (8,3) 9,4 (6,4) 5,0 (1,4) 10,3 (8,1) 0,639k 

Por que 

trabalha na 

48nstituição?         

 

Por que gosta 48 37,8 9 50,0 1 50,0 58 39,5 

0,575** 

Por imposições 11 8,7 3 16,7 0 0,0 14 9,5 

Tem 

especialização 3 2,4 1 5,6 0 0,0 4 2,7 

Concurso 54 42,5 5 27,8 1 50,0 60 40,8 

Transferência de 

setor 11 8,7 0 0,0 0 0,0 11 7,5 
 

 

 

 

 

 



49 
 

 

(Continuação) 

Variáveis 

ocupacionais 

Estados Depressivos 

Mínimo Leve Moderado 

 

Total 

 

Valor-p 

n % n % N % 
n 

 

 

% 

 

 

 
 

Tem outro 

vínculo 

empregatício?         

 

Sim 77 60,6 13 72,2 1 50,0 91 61,9 
0,591** 

Não 50 39,4 5 27,8 1 50,0 56 38,1 

Jornada de 

trabalho         

 

30h - 40 horas 77 60,6 9 50,0 1 50,0 87 59,2 

0,814** 41h - 60 horas 34 26,8 6 33,3 1 50,0 41 27,9 

> 60 h 16 12,6 3 16,7 0 0,0 19 12,9 

Há treinamento 

sobre situação 

de urgência?         

 

Sim 59 46,5 10 55,6 0 0,0 69 46,9 
0,214** 

Não 68 53,5 8 44,4 2 100,0 78 53,1 

Último 

treinamento 

sobre situações 

de urgência         

 

Há 6 meses 14 11,0 5 27,8 0 0,0 19 12,9 

0,041** 

Há 1 ano 31 24,4 4 22,2 0 0,0 35 23,8 

Há 2 anos 21 16,5 3 16,7 0 0,0 24 16,3 

Há 3 anos 9 7,1 0 0,0 2 100,0 11 7,5 

Há mais de 3 

anos 52 40,9 6 33,3 0 0,0 58 39,5 

A instiutição 

valoriza 

treinamento?         

 

Sim 34 26,8 5 27,8 1 50,0 40 27,2 
0,786** 

Não 93 73,2 13 72,2 1 50,0 107 72,8 

Prticipa 

frequentemente 

de 

treinamentos?         

 

Sim 42 33,1 8 44,4 1 50,0 51 34,7 
0,584** 

Não 85 66,9 10 55,6 1 50,0 96 65,3 

Necessidade de  

treinamento em EU 
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         (Continuação) 

Variáveis 

ocupacionais 

Estados Depressivos 

Mínimo Leve Moderado 

 

Total 

 

Valor-p 

n % n % N % 
n 

 

 

% 

 

 

 
 

 

Sim 118 92,9 18 100,0 2 100,0 138 93,9 0,256** 

 Não 9 7,1 0 0,0 0 0,0 9 6,1 
K: Teste de Kruskal-Wallis; ** Razão de Verossimilhaça; NS: Não se aplica 

  

 Observa-se (tabela 9) relação estatísticamente significativa nas variáveis pertencentes 

ao grupo de fatores de risco para suicídio, “avaliação da relação familiar” (0,012), 

“desesperança” (<0,0001), “baixa autoestima” (0,001).  

 

Tabela 9 – Distribuição dos profissionais de enfermagem por estados depressivos relacionados 

aos fatores de risco para suicídio – Natal/RN - 2018.  

 

Fatores de risco 

para suicídio 

Estados depressivos 

Mímima Leve Moderada Total p-valor 

 n % n % n % n %  

Orientação 

sexual 
         

Homossexual 2 1,6 1 5,6 0 0,0 3 2,0 
0,609** 

Heterosexual 125 98,4 17 94,4 2 100,0 144 98,0 

Mora com sua 

família?         

 

Sim 118 92,9 14 77,8 2 100,0 134 91,2 
0,148** 

Não 9 7,1 4 22,2 0 0,0 13 8,8 

Qual é a sua 

avaliação da 

relação com a 

sua família?         

 

Boa 126 99,2 15 83,3 2 100,0 143 97,3 
0,012** 

Ruim 1 0,8 3 16,7 0 0,0 4 2,7 

Possui algum 

parente com 

transtorno 

mental?         

 

Sim 43 33,9 7 38,9 2 100,0 52 35,4 
0,112** 

Não 84 66,1 11 61,1 0 0,0 95 64,6 
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Fatores de risco 

para suicídio 

Estados depressivos 

Mímima Leve Moderada Total p-valor 

 n % n % n % n %  

 

Você tem baixa 

autoestima?         

 

Sim 12 9,4 8 44,4 2 100,0 22 15,0 
<0,0001** 

Não 115 90,6 10 55,6 0 0,0 125 85,0 

Você está 

desesperançoso?         

 

Sim 12 9,4 6 33,3 2 100,0 20 13,6 
0,001** 

Não 115 90,6 12 66,7 0 0,0 127 86,4 

Teve algum 

episóido de 

suicídio na 

família?         

 

Sim 31 24,4 4 22,2 1 50,0 36 24,5 
0,721** 

Não 96 75,6 14 77,8 1 50,0 111 75,5 

Alguém de sua 

família tentou 

suicidar-se?         

 

Sim 29 22,8 8 44,4 1 50,0 38 25,9 
0,132** 

Não 98 77,2 10 55,6 1 50,0 109 74,1 

Você tem algum 

amigo que 

cometeu 

suicídio?         

 

Sim 39 30,7 5 27,8 1 50,0 45 30,6 
0,820** 

Não 88 69,3 13 72,2 1 50,0 102 69,4 

Você tem algum 

amigo que 

tentou suicídio?         

 

Sim 33 26,0 9 50,0 1 50,0 43 29,3 
0,108** 

Não 94 74,0 9 50,0 1 50,0 104 70,7 

K: Teste de Kruskal-Wallis; ** Razão de Verossimilhaça; NS: Não se aplica 

 

Não houve associação estatisticamente significativa com estados depressivos  e média 

geral de satisfação no trabalho na população estudada (Tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

(Continuação) 
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Tabela 10 – Distribuição dos profissionais de enfermagem segundo estados depressivos e 

média geral de satisfação no trabalho – Natal/RN – 2018.  

 

Média Geral de 

Satisfação do 

Trabalho 

Estados depressivos  

Mímima Leve Moderada Total p-valor 

 

 n % n % n % n %   

 

Muito 

insatisfeito 
2 1,6 0 0 0 0 2 1,4 

0,116** 
Insatisfeito 1 0,8 2 11 0 0 3 2 

Indiferente  108 85 16 89 2 100 126 85,7 

Satisfeito 16 12,6 0 0 0 0 16 10,9 

Muito Satisfeito  0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: dados do pesquisador **Razão de verossimilhança 
 

 

5.4 SATISFAÇÃO NO TRABALHO E FATORES ASSOCIADOS 

 

A tabela 11 expressa os valores relativos e absolutos da média geral de satisfação no 

trabalho dos profissionais de enfermagem.  

 

Tabela 11 – Satisfação no trabalho dos profissionais de enfermagem da urgência e emergência 

hospitalar – Natal/RN – 2018.  

Satisfação no trabalho n % 

Muito insatisfeito 2 1,4 

Insatisfeito 3 2,0 

Indiferente 126 85,7 

Satisfeito 16 10,9 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Não houve relação estatisticamente significativa entre satisfação no trabalho e  

características sociodemográficas (tabela 12).  
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Tabela 12 – Distribuição da média geral de satisfação no trabalho com as variáveis relacionada 

as características sociodemográficas – Natal/RN – 2018.  

Média geral 

Satisfação do 

Trabalho 

MI IS ID ST MS  Total 
p-

valor 

Variáveis 

soicodemográficas 
n % n % n % n % n % n %   

Sexo                           

Feminino 2 100,0 3 100,0 94 75 11 69 0 0 100,0 75 
0,36 

Masculino 0 0 0 0 32 25 5 31 0 0 37 25 

Idade: Média 

(DP) 
37,5 (4,9) 41,0 (5,6) 

41,3 

(10,7) 

48,3 

(9,3) 
0,0 (0,0) 

42,0 

(10,6) 
0,081k 

Estado Civil                           

Casado ou união 

estável 
0 0 1 33 78 62 5 31 0 0 84 57 

0,08 
Solteiro 1 100,0 0 0 32 25 6 38 0 0 39 27 

Separado 0 0 0 0 4 3 2 13 0 0 6 4,1 

Viúvo 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 

Divorciado 1 100,0 2 67 9 7 3 19 0 0 15 10 

Escolaridade                           

Ensino médio 

completo 
0 0 1 33 55 44 7 44 0 0 63 43 

0,45 

Ensino superior 

incompleto 
0 0 1 33 8 6 2 13 0 0 11 7,5 

Ensino Superior 

completo 
2 100,0 0 0 23 18 4 25 0 0 29 20 

Especialização 0 0 1 33 36 29 3 19 0 0 40 27 

Mestrado 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4 2,7 

Doutorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: dados do pesquisador. Legenda: MI= muito insatisfeito; IS= insatisfeito; ID= 

indiferente; ST= satisfeito; k: Teste de Kruskal-Wallis. 

 

Quando analisado as categorias de satisfação no trabalho relacionadas as variáveis 

ocupacionais, verifica-se p-valor significativo (0,016) em “média do tempo de serviço prestado 

na área de urgência e emergência” (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Distribuição da satisfação no trabalho dos profissionais de enefermagem com 

variáveis ocupacionais – Natal - 2018.  

 

Variáveis 

ocupacionais 

 Média Geral Satisfação no Trabalho 

MI IS ID ST Total 

Valor 

de p*** 

n % n % n % n % n %   
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Variáveis 

ocupacionais 

 Média Geral Satisfação no Trabalho 

MI IS ID ST Total 

Valor 

de p*** 

n % n % n % n % n %   

Por que 

trabalha na 

instiutição?            

Por que gosta 0 0,0 2 66,7 49 38,9 7 43,8 58 39,5 

0,631 
Por imposições 0 0,0 0 0,0 14 11,1 0 0,0 14 9,5 

Concurso 2 100,0 1 33,3 51 40,5 6 37,5 60 40,8 

Transferência de 

setor 0 0,0 0 0,0 9 7,1 2 12,5 11 7,5 

Tempo de 

serviço na 

instiutição (em 

anos): Média 

(DP) 5,0 (4,2) 5,0 (2,6) 8,7 (8,1) 11,2 (7,8) 8,8 (8, 0) 

0,185k 

Tempo de 

serviço na área 

de urgência 

(em anos): 

Média (DP) 7,0 (1,4) 

9,3 

(10,4) 9,4 (7,4) 17,7 (9,7) 10,3 (8,1) 

0,016k 

Tem outro 

vínculo 

empregatício?            

Sim 2 100,0 3 100,0 79 62,7 7 43,8 91 61,9 
0,072 

Não 0 0,0 0 0,0 47 37,3 9 56,3 56 38,1 

Jornada de 

trabalho            

30h - 40 horas 2 100,0 1 33,3 72 57,1 12 75,0 87 59,2 

0,363 41h - 60 horas 0 0,0 2 66,7 36 28,6 3 18,8 41 27,9 

> 60 h 0 0,0 0 0,0 18 14,3 1 6,3 19 12,9 

Há 

treinamento 

sobre situação 

de urgência?            

Sim 1 50,0 1 33,3 59 46,8 8 50,0 69 46,9 
0,961 

Não 1 50,0 2 66,7 67 53,2 8 50,0 78 53,1 

Último 

treinamento 

sobre situações 

de urgência            

Há 6 meses 0 0,0 0 0,0 19 15,1 0 0,0 19 12,9 

0,533 Há 1 ano 1 50,0 1 33,3 29 23,0 4 25,0 35 23,8 

Há 2 anos 0 0,0 0 0,0 22 17,5 2 12,5 24 16,3 
 

(Continuação) 
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Variáveis 

ocupacionais 

 Média Geral Satisfação no Trabalho 

MI IS ID ST Total 

Valor 

de p*** 

n % n % n % n % n %   
 

Há 3 anos 0 0,0 0 0,0 10 7,9 1 6,3 11 7,5 

 

Há mais de 3 

anos 1 50,0 2 66,7 46 36,5 9 56,3 58 39,5 

A instituição 

valoriza 

treinamento?           
Sim 0 0,0 1 33,3 34 27,0 5 31,3 40 27,2 

Não 2 100,0 2 66,7 92 73,0 11 68,8 107 72,8 

Prticipa 

frequentement

e de 

treinamentos?           
Sim 0 0,0 2 66,7 43 34,1 6 37,5 51 34,7 

Não 2 100,0 1 33,3 83 65,9 10 62,5 96 65,3 

Sente a 

necessidade de 

treinamentos 

em situações de 

urgência?           
Sim 2 100,0 3 100,0 120 95,2 13 81,3 138 93,9 

Não 0 0,0 0 0,0 6 4,8 3 18,8 9 6,1 

Fonte: dados do pesquisador. Legenda: MI= muito insatisfeito; IS= 

insatisfeito; ID= indiferente; ST= satisfeito; k: Teste de Kruskal-Wallis 

para amostras independentes ***Razão de Verossimilhança   
 

Ainda, observou-se associação entre as variáveis de satisfação no trabalho e fatores de 

risco para suicídio, “morar com família” (0,015) e “Se algum familiar tentou suicídio” (0,024) 

(tabela 14). 

 

Tabela 14 – Distribuição satisfação do trabalho dos profissionais de enfermagem e associação 

com fatores de risco para suicídio – Natal/RN - 2018.  

 

Fatores de Risco 

para Suicídio 

 

Média geral de satisfação no trabalho 

 

MI IS ID ST MS  Total p-valor* 

n % n % n % n % n % n %   

Orientação 

sexual              

Homossexual 0 0,0 0 0,0 3 2,4 0 0,0 0 0,0 3 2,0 
0,817 

Heterosexual 2 100,0 3 100,0 123 97,6 16 100,0 0 0,0 144 98,0 

(Conclusão) 
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Fatores de Risco 

para Suicídio 

 

Média geral de satisfação no trabalho 

 

MI IS ID ST MS  Total p-valor* 

n % n % n % n % n % n %   
 

 

Mora com sua 

família?              

Sim 0 0,0 3 100,0 116 92,1 15 93,8 0 0,0 134 91,2 
0,015 

Não 2 100,0 0 0,0 10 7,9 1 6,3 0 0,0 13 8,8 

Qual é a sua 

avaliação da 

relação com a 

sua família?              

Boa 2 100,0 2 66,7 123 97,6 16 100,0 0 0,0 143 97,3 
0,208 

Ruim 0 0,0 1 33,3 3 2,4 0 0,0 0 0,0 4 2,7 

Possui algum 

parente com 

transtorno 

mental?              

Sim 0 0,0 2 66,7 45 35,7 5 31,3 0 0,0 52 35,4 
0,379 

Não 2 100,0 1 33,3 81 64,3 11 68,8 0 0,0 95 64,6 

Você tem baixa 

autoestima?              

Sim 0 0,0 1 33,3 20 15,9 1 6,3 0 0,0 22 15,0 
0,468 

Não 2 100,0 2 66,7 106 84,1 15 93,8 0 0,0 125 85,0 

Você está 

desesperançoso?              

Sim 0 0,0 1 33,3 19 15,1 0 0,0 0 0,0 20 13,6 
0,100 

Não 2 100,0 2 66,7 107 84,9 16 100,0 0 0,0 127 86,4 

Teve algum 

episóido de 

suicídio na 

família?              

Sim 0 0,0 1 33,3 30 23,8 5 31,3 0 0,0 36 24,5 
0,649 

Não 2 100,0 2 66,7 96 76,2 11 68,8 0 0,0 111 75,5 

Alguém de sua 

família tentou 

suicidar-se?              

Sim 0 0,0 3 100,0 31 24,6 4 25,0 0 0,0 38 25,9 
0,024 

Não 2 100,0 0 0,0 95 75,4 12 75,0 0 0,0 109 74,1 

Você tem algum 

amigo que 

cometeu 

suicídio?              

Sim 0 0,0 1 33,3 39 31,0 5 31,3 0 0,0 45 30,6 0,686 

(Continuação) 
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Fatores de Risco 

para Suicídio 

 

Média geral de satisfação no trabalho 

 

MI IS ID ST MS  Total p-valor* 

n % n % n % n % n % n %   
 

Não 2 100,0 2 66,7 87 69,0 11 68,8 0 0,0 102 69,4  

Você tem algum 

amigo que 

tentou suicídio?              

Sim 0 0,0 2 66,7 36 28,6 5 31,3 0 0,0 43 29,3 
0,357 

Não 2 100,0 1 33,3 90 71,4 11 68,8 0 0,0 104 70,7 

Fonte: dados do pesquisador. Legenda: MI; muito insatisfeito; IS: insatisfeito; ID: indiferente; 

ST: satisfeito MS= muito satisfeito*Razão de Verossimilhança 

 

5.5 MODELAGEM MÚLTIPLA DOS PROFISSIONAIS COM IDEAÇÃO SUICIDA E 

ESTADOS DEPRESSIVO 

 

Para a construção inicial no modelo foram testadas as variáveis candidatas que 

apresentaram p≤0,20 para os desfechos “IS” e “estados depressivos”, nomeadamente para IS: 

Tempo de serviço na área de urgência (em anos): Média (DP) (p-valor=0,096), Jornada de 

trabalho (p-valor=0,137), Orientação sexual (p-valor = 0,006), Mora com sua família (p-

valor=0,118), possui algum parente com transtorno mental? (p-valor=0,097), Você tem baixa 

autoestima? (p-valor=0,010), Você está desesperançoso? (p-valor=0,053) e Suspeita de 

depressão (IDB) (p-valor=0,012). Porém, após ajustar o modelo final verificou-se que as 

variáveis associadas a presença ou ausência de ideação foram “orientação sexual” e “baixa 

autoestima”. Este primeiro modelo evidenciou que as variáveis “orientação sexual” e “baixa 

auto-estima”, mostraram-se associadas ao desfecho IS.  

Neste sentido, os indivíduos que referiram orientação sexual como heterossexual 

apresentaram menor chance de IS, em contrapartida, os que relataram baixa autoestima, 

mostrou maior chance de apresentar IS.  

 

Tabela 15 – Modelos ajustado para presença ou ausência de IS para os profissionais de 

enfermagem que atuam nos setores de urgência e emergência da rede hospitalar – Natal/RN - 

2018.  

Variável RP não ajustada (IC96%) RP ajustada (IC95%) 

 Orientação sexual? 

Homossexual 1 
 

(Conclusão) 
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Variável RP não ajustada (IC96%) RP ajustada (IC95%) 

Heterosexual 0,62(0,45-0,86) 0,60 ( 0,44-0,83) 

Baixa autoestima 

Não 1 

Sim 1,15 (1,005-1,32) 1,17 (1,02-1,34) 

Fonte: dados do pesquisador.  

 

O modelo multivariado para “estados depressivos” utilizou inicialmente as variáveis 

candidatas: Sexo (p-valor=0,054); Último treinamento sobre situações de urgência (p-

valor=0,041); Mora com sua família? (p-valor=0,148), Qual é a sua avaliação da relação com a 

sua família? (p-valor=0,012), Possui algum parente com transtorno mental? (p-valor=0,112), 

Você tem baixa autoestima? (p-valor=<0,0001), Você está desesperançoso? (p-valor=0,001), 

Alguém de sua família tentou suicidar-se? (p-valor=0,132), Você tem algum amigo que tentou 

suicídio? (p-valor=0,108). Destas, após ajuste do modelo final, verificou-se que as variáveis 

que estão associadas ao desenvolvimento de estados depressivos (mínimo ou leve/moderado) 

foram “avaliação da relação com a família” e “baixa autoestima”. Este modelo indicou que os 

profissionais de enfermagem que avaliaram sua relação familiar como ruim, tiveram maior 

chance de apresentar estado depressivo leve/moderado quando comparados aos que 

mencionaram boa relação familiar.  

Do mesmo modo, os que referiram baixa autoaestima também apresentaram maior de 

estado depressivo leve/moderado em comparação aos profissionais que não apresentaram baixa 

autoestima. 

 

Tabela 16 – Modelo ajustado para estados depressivos dos profissionais de enfermagem dos 

setores de urgência e emergência hospitalar – Natal/RN - 2018.  

Variável RP não ajustada (IC96%) RP ajustada ( IC95%) 

Avaliação da relação com a família 

Boa 1 

Ruim 6,30 (3,07-12,97) 3,87 (1,35-12,30) 

Baixa autoestima 

Não  1 

Sim 5,68 (2,68-12,03) 4,67 (2,07-10,57) 

Fonte: dados do pesquisador. 

  

(Continuação) 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.2 IDEAÇÃO SUICIDA E AS VARIÁVEIS SEXO, IDADE E ESTADO MARITAL 

 

Evidenciou na literatura científica, de 2003 a 2015, que a enfermagem apresentam-se 

como uma profissão majoritariamente composta por mulheres, adultas jovens, casadas ou que 

convivem com alguém (SILVA, et al. 2015).  

Este público enfrenta diariamente duplas e até mesmo triplas jornadas de trabalho, 

atendendo a demandas do trabalho, do casamento, cuidando dos filhos, do cônjuge e dos 

afazeres domésticos, o que muitas vezes favorece o desenvolvimento de um quadro de estresse 

e esgotamento físico, mental e emocional. Quando estes sinais e sintomas se exacerbam e estes 

profissionais não possuem apoio familiar e profissional, podem culminar em estados 

depressivos e possíveis comportamentos suicidas (SILVA, et al. 2015).  

Em relação a tentativa de suicídio, segundo sexo, o boletim epidemiológico do 

Ministério da Saúde (2017) identificou no Sistema de Notificação de Agravos e Notificação 

(SINAN), nos anos de 2011 a 2016, 48.204 casos de tentativa de suicídio, sendo 33.269 em 

mulheres e 14.931 em homens. Salienta-se que este registro ocorre a partir da notificação de 

violência interpessoal e lesão autoprovocada que se integra ao SINAN. Violência 

autoprovocada consiste em autoagressões, automutilações e tentativas de suicídio em pessoas 

de ambos os sexos, cujo desfecho não resulta em óbito (BRASIL, 2017).  

Um dado importante observado no mesmo boletim é que a morte por suicídio se 

apresenta em nível mais alto nos homens do que nas mulheres, porém, no sexo feminino esta 

taxa é maior na população adulta, entre 40 e 59 anos, ou seja, a faixa etária apresentada neste 

estudo está dentro da faixa etária evidenciada pelo boletim epidemiológico 2011-2016 

(BRASIL, 2017) 

 

6.2 IDEAÇÃO SUICIDA, ESTADOS DEPRESSIVOS, FATORES DE RISCO PARA 

SUICÍDIO E ASPECTOS OCUPACIONAIS 

 

Segundo a OMS (2006) a orientação sexual, a autoestima baixa e a depressão, 

correspondem a um grupo de varíaveis que estão diretamente associadas aos fatores de risco 

geral para o desenvolvimento de atos suicidas.  

Dentre os participantes da pesquisa, incluindo os profissionais com IS, a maioria relatou 

ser heterossexual. Estudos relacionados a orientação sexual e associação com comportamento 
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suicida demostram que homossexuais estão mais propensos a desenvolver este tipo de 

comportamento do que heterossexuais. O estudo de Teixeira-Filho e Rondini (2012), 

identificou uma prevalência de pensamentos suicidas entre os heterossexuais de 20,7%, e entre 

os homossexuais essa prevalência foi de 38,6%, e a razão de prevalência com relação aos 

heterossexuais foi de 1,87 (IC 95%): [1,44 a 2,42]) e p < 0,0001. Observa-se o dobro de chances 

de homossexuais apresentarem ideias suicidas do que os heterossexuais.  

O mesmo achado foi constato após a construção do modelo final mútiplo, o qual 

demonstrou que os heterossexuais desse estudo possuíam menor chance de ter IS quando 

comparado aos homossexuais, apresentando uma RP ajustada – 0,60 [0,44-0,83] : (IC95%) 

(Tabela 10).  

Em relação a autoestima, Vincenzo e Aprile (2013) afirmam que esta variável é 

considerada um importante indicador da saúde que interfere diretamente na saúde mental dos 

indivíduos, afetando as condições afetivas, sociais e psicológicas a partir do descontentamento 

consigo mesmo, de frustações pessoais e sentimento de incapacidade. Neste estudo, a presença 

de baixa autoestima foi verificada a partir do autorelato dos profissionais, os quais avaliaram 

de forma positiva ou negativa sobre suas características pessoais, naquele dado momento, por 

meio do questionamento: você possui baixa autoestima?  

Após o ajuste final do modelo múltiplo, o autorelato de autoestima apresentação 

correlação com os profissionais com IS. O modelo infere que os profissionais com baixa 

autoestima têm maior chance de ter IS quando comparado a quem não possui baixa autoestima, 

com IC95% = 1,17 (1,02-1,34). A autoestima pode ser avaliada, também, como fator de risco para 

o desenvolvimento de atos suicida quando evidenciada de forma negativa, ou seja, como baixa 

autoestima, e fator protetivo quando se apresenta elevada (BRÁS, JESUS, CARMO, 2016). 

Verifica-se a necessidade de investigação com maior consistência e robustez, a partir de 

instrumentos testados e validados cientificamente, para uma avaliação da autoestima que 

perpasse o autorelato. 

No que se refere aos estados depressivos evidenciado nos profissionais com IS, observa-

se (Tabela 2) profissionais classificados com estados depressivos mínimos, leve ou moderado. 

Destaca-se que o Inventário de Depressão de Beck (2016) não realiza diagnóstico 

psicopatológico a partir dos quadros depressivos, mas identifica a intensidade da 

sintomatologia, o que pode auxiliar no diagnóstico da depressão. Nesse sentido, a depressão 

caracteriza-se como um grave problema de saúde pública e evidencia-se pelo comprometimento 

das atividades cotidianas do indivíduo, nas relações sociais e autonomia. Existem vários 
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aspectos relacionados ao desenvolvimento da depressão, podendo constituir-se a partir de 

fatores genéticos, psicológicos, familiares e sociais (WHO, 2010; STOPA et al, 2015).  

Alerta-se para o fato de que houve associação entre profissionais com estados 

depressivos e as variáveis relacionada a avaliação da relação familiar e baixa autoestima, 

compreendendo que nesta população, quem possuia relação ruim com a família teve mais 

chance de apresentar estado depressivo leve/moderado comparado a quem possuia boa relação 

familiar, com IC95% = 3,87 (1,35-12,30) e os profissionais que relataram possuir baixa 

autoestima, também possuem maior chance de apresentar depressão leve/moderada a quem não 

referiu possui baixa autoestima, com IC95%= 4,67 (2,07-10,57).  

Um estudo realizado com profissionais de enfermagem (enfermeiros e técnicos de 

enfermagem) que atua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital no interior de 

Santa Catarina/RS, utilizando o mesmo instrumento para mensurar os estados depressivos 

daquela população, obteve os seguintes resultados: 80,76% dos profissionais apresentaram 

nível mínimo de sintomas de depressão, 15,38% nível leve e 3,84% foram identificados níveis 

moderados (BATISTA; PAWLOWYTSCH, 2012). Observa-se um diferencial no tocante a 

identificação de estados depressivos mínimos dos profissionais de enfermagem da UTI 

comparado ao estudo atual com profissionais da UE, pois apresentou um maior proporção de 

profissionais com estados depressivos mínimos no primeiro estudo, e no atual estudo, as 

classificações mínimas e leves se equipararam.  

Os achados indicam que o ambiente de trabalho pode apresentar-se como desencadeador 

de estresse ocupacional, gerando tensão, medo e sofrimento, como também promover 

sentimento bons, como por exemplo, satisfação e reconhecimento por ter contribuindo com a 

salvação de uma vida (BEZERRA; SILVA; RAMOS, 2012). 

A exposição aos vários riscos ocupacionais, eventos traumáticos, situações 

imprevisíveis, necessidade de agilidade, competência e segurança durante a prestação da 

assistência, pode comprometer as condições de saúde dos profissionais que atuam no setor de 

UE, deixando-os vulneráveis aos desenvolvimentos de transtornos mentais, principalmente, 

transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, queixas somáticas e risco para 

suicídio (OLIVEIRA; MAZZAIA; MARCOLAN, 2015). 

A fim de traçar o perfil epidemiológico de pessoas que tentaram suicídio em 

Barbacena/MG, Vidal, Gontijo e Lima (2013), evidenciaram transtorno mental em pelo menos 

90% dos indivíduos que cometem suicídio, com maior prevalência da depressão, e mais de dois 

terços deles não estavam em tratamento quando suicidaram-se.  
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Davidson, Zisook e Kirby (2018), pesquisaram sobre a saúde mental de enfermeiros de 

um centro de saúde, por meio de um projeto piloto de educação sobre suicídio, e constaram nos 

primeiros seis meses do programa, que 172 de 2475 enfermeiros (7%), a partir do 

preenchimento de questionários, 74 (43%) foram classificados como de alto risco para suicídio 

e outros 94 (55%) risco moderado. Desta mesma população, 151 (89%) tinham 43 anos de 

idade, e mais de 40% destes entrevistados autorelataram sintomas depressivos. A maioria 

relatou sentir perturbação mental e forte angústia. Apenas 28 (16%) encontravam-se 

regularmente em terapia, enquanto que os demais receberam aconselhamento pessoal ou verbal, 

seja por sessões telefônicas ou de forma anônima via online. 

A prevenção, identificação precoce, manejo e tratamento adequados tornam-se 

necessários para minimizar do risco de suicídio. A atenção primária em saúde, geralmente, trata 

os casos de depressão de forma inadequadamente, tanto pelo fato de dificuldade de identificação 

precoce dos sinais e sintomas, quanto pela alta demanda de co-morbidades e complexidade de 

situações que este seguimento enfrenta (VIDAL; GONTIJO; LIMA, 2013).  

Destaca-se a importância considerar o ambiente de trabalho como fator determinante do 

processo saúde-doença, podendo atuar de forma positiva ou negativa sobre a saúde mental e 

física do trabalhador. Torna-se necessário buscar melhorias das ações de promoção a saúde do 

trabalhador, a partir do compartilhamento de experiências e sentimentos vivenciados durante 

os plantões, a fim de reconhecer os estressores do ambiente de trabalho ou da vida e intervir 

diante o desenvolvimento de processos psicopatológicos.  

Outro ponto que merece destaque no presente estudo diz respeito a relação entre 

profissionais com estados depressivo e a temporalidade de participação em treinamentos sobre 

urgência e emergência. Evidencia-se que a maioria dos enfermeiros e técnicos de enfermagem 

entrevistados, haviam participado deste de tipo de treinamento há três anos ou mais, 

principalmente aquele que apresentaram estado depressivos moderado (n=2) e estado 

depressivo leve (n=6).  

Nos setores de urgência e emergência, os profissionais de enfermagem precisam 

identificar as necessidades imediatas do paciente e decidir juntamente com a equipe 

multiprofissional, a terapêutica adequada a cada caso. A pressão, o despreparo e a falta de 

educação permanente em saúde dificulta o desempenho do trabalhador, gera insatisfação e 

adoecimento ocupacional (RENNER et al, 2014).  
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6.3 SATISFAÇÃO NO TRABALHO, MÉDIA DE TEMPO DE SERVIÇO NO SETOR DE 

UE E FATORES DE RISCO PARA SUICÍDIO  

 

A satisfação no trabalho é definida como parte de processos subjetivos de caráter 

complexo, variando segundo as singularidades individuais, conforme os contextos e as 

circunstâncias vivenciadas de pessoa para pessoa, alterando-se de acordo com variáveis 

socioeconômicas e culturais, e também satisfação pessoal, ou seja, a satisfação no trabalho 

permanece sujeita às influências internas e externas do ambiente de trabalho e contexto de vida 

(RENNER et al, 2014).  

Os profissionais de enfermagem deste estudo, apresentaram média de tempo de serviços 

no setor de UE, de aproximadamente 10 anos, com variações segundo níveis de satisfação no 

trabalho. Avalia-se a satisfação no trabalho como característica primordial e preditora da 

permanência no trabalho, da motivação e produtividade laboral. O nível de satisfação no 

trabalho, principalmente dos trabalhadores de enfermagem está diminuindo ao redor do mundo, 

trazendo consequências físicas e mentais para os mesmos, como por exemplo, fadiga, falta de 

motivação, aumento do risco de doenças cardiovasculares, transtornos mentais e 

musculoesqueléticos, baixos níveis de rendimento, baixa produtividade e absenteísmo (CRUZ; 

ABELLÁN, 2015).  

Em verdade, afirma-se que os padrões de satisfação no trabalho são inerentes a toda e 

qualquer ocupação trabalhista, assim como o desgaste físico e mental. Porém, a natureza do 

trabalho, o tipo de organização administrativa e as condições em que o mesmo é desempenhado, 

pode intensificar, ou não, os quadros de prazer, sofrimento e adoecimento ocupacional, ou seja, 

da mesma forma que o trabalho pode ser visto como fator protetivo para algumas patologias, 

ele pode também, firma-se como fator de risco para a saúde do trabalhador (BARROS; 

HONÓRIO, 2015).  

Questões que envolvem o contexto familiar interfere na saúde e na produtividade dos 

trabalhores. Fernandes e Pereira (2016), afirmam que a vida familiar é considerada como fator 

importante para a compreensão dos conflitos relacionados ao binômio trabalho-casa. As 

exigências do trabalho, aliadas as exigências familiares aumentam a necessidade de gestão e 

desempenho eficaz dos profissionais, podendo levar a disfunção e falta de coesão tanto no 

ambiente do trabalho, quanto do lar. Esse tipo de interferência foi constatado com maior 

frequência na população feminina, o que se alinha como a categoria de enfermagem, como 

também com o presente estudo, tendo em vista um maior quantitativo de mulheres neste campo 

de atuação.  
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Bertolote (2012) aborda a família como fator protetivo, fator de risco e fatores 

precipitantes para atos suicidas. O bom relacionamento familiar, fo ortalecimento da relação de 

confiança entre os membros da família, o suporte e o apoio em momentos difíceis funcionam 

como fatores de proteção para o suicídio. Em contrapartida, a falta de coesão familiar, conflitos 

constantes, violência intrafamiliar, histórico de tentativas de suicídio na família ou ocorrência 

do suicídio propriamente dito, tendem a fragilizar o indivíduo e deixa-lo exposto ao 

adoecimento mental e comportamento suicida, a depender da resiliência individual e do suporte 

social adequado.  

Observa-se ainda que o Estado do RN (cenário da pesquisa) apresenta elevadas de taxa 

de mortalidade por suicídio a cada 100 mil habitantes (média=6,59), comparado média 

nacional, (média=5,5) (BRASIL, 2017). Estas estatísticas refletem diretamente nos achados 

relacionados ao risco para suicídio, pois o contexto social, cultural e econômico influencia a 

saúde, consequentemente o trabalho e as relações familiares (RUERDA; LIMA; RAAD, 2014).  
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7. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo descreveu as características sociodemográficas, ocupacionais, os 

fatores de risco para suicídio, a presença de ideação suicida, estados depressivos e satisfação 

no trabalho, além de suas respectivas associações, ou seja, constata-se que a maioria dos 

objetivos foram alcançados, e mesmo não identificando associação estatisticamente 

significativa entre a satisfação no trabalho com IS e estados depressivos, foi possível associa-

la á alguns fatores ocupacionais e de risco para suicídio.  

Evidencia-se que os profissionais de enfermagem deste estudo apresentaram processos 

de adoecimento mental no contexto do serviço hospitalar de urgência e emergência. 

Especificamente, a ideação suicida e estados depressivos mínimos, leve e moderado, os quais 

associaram-se a fatores de risco para suicídio, nomeadamente: orientação sexual, autoestima 

baixa, relação com a família, morar com a família, tentativas de suicídio na família, 

desesperança e tempo de serviço prestado no setor de urgência e emergência.  

Desse modo, pretendeu-se chamar a atenção para a gravidade dos riscos cerca estes 

profissionais, tanto no tocante ao trabalho e na vida pessoal, quanto a necessidade de apoio 

social que perpassem o cuidar do outro. Observa-se que o cuidar de si tornar-se negligenciado, 

inclusive pelos próprios profissionais. Evidências reforçam a necessidade de se identificar 

precocemente os fatores de risco para depressão e suicídio nos trabalhadores desta categoria 

profissional, além da necessidade de reforçar discussões a cerca da temática como forma de 

educação em saúde e educação permanente em sáude, tendo em vista o contexto e cenário que 

eles atuam, com crescentes taxas de suicídio por toda região norteriograndense.  

Sugere-se o desenvolvimento de estudos de cunho analíticos que possam avaliar 

principalmente as questões de autoestima e apoio social, para o alcance de novas evidências, e 

Além disso, a satisfação no trabalho mostra-se importante no processo saúde-doença dos 

trabalhadores de modo que os sentimentos vivenciados no trabalho podem refletir no cotidiano 

da vida pessoal, afetiva, familiar ou vice-versa. Existe uma complexidade no mundo pessoal-

profissional que envolve uma teia de laços e relações, as quais refletem na produção de saúde 

ou de doença, seja de forma física, mental, emocional ou cognitiva.  

 Por fim, este material será publicado em manuscritos reconhecidos pela CAPES com a 

finalidade de divulgar os achados e contribuir com a temática e seu estado da arte. Além disso, 

os resultados foram divulgados em plenária do Núcleo de Educação Permanente do Hospital 

Regional Dr. Mariano Coelho, respeitando a solicitação do gerente deste setor e da diretoria 

clínica do devido estabelecimento de saúde.
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APÊNDICE  A  - Termos de consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 Caro (a) profissional de saúde,  

 

O objetivo deste termo é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente 

do projeto de pesquisa intitulado: “Ideação suicida, depressão e satisfação profissional entre 

enfermeiros e técnicos de enfermagem da assistência hospitalar em urgência e 

emergência”, que tem como pesquisador responsável Desenvolvida pela mestranda Romeika 

Carla Ferreira de Sena, sob orientação do Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, 

coordenador da Linha de Pesquisa “Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em 

Saúde Mental e Saúde Coletiva”, Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da 

UFRN e responsável por esta pesquisa.  
 A coleta das informações será efetivada pelos pesquisadores e colaboradores da pesquisa 

por meio de quatro questionários estruturados, com perguntas fechadas. Esta pesquisa tem por 

objetivo analisar a associação entre ideação suicida, depressão e satisfação profissional em 

técnicos de enfermagem enfermeiros do setor de urgência e emergência hospitalar.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de promoção da saúde dos 

profissionais de enfermagem da assistência hospitalar em urgência e emergência, a partir da 

identificação de fatores associados à sua condição sociais e de trabalho, que possam culminar 

em agravos a saúde como a depressão e a ideação suicida.  

Caso você decida participar, você será convidado a responder os questionários com, 

podendo os mesmos serem preenchidos manualmente pela mestranda ou entrevistado (a). O 

pesquisador responsabilizar-se-á pela privacidade e respeito aos participantes, utilizando-se de 

um local reservado para o preenchimento dos questionários. O tempo previsto para responder 

cada instrumento é de mais ou menos 10 minutos.  

Durante a aplicação do questionário, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer um desconforto como nervosismo, insegurança e apreensão durante o 

preenchimento do questionário que será minimizado por meio de um diálogo a fim de 

tranquilizar o profissional quanto ao sigilo e a importância da pesquisa, e em caso de danos 

físico ou moral, o participante da pesquisa terá direito a indenização, desde que se comprove 

legalmente esta necessidade, segundo as leis brasileiras. Ressalto ainda, a dispensação de 

encaminhamentos por parte dos profissionais envolvidos na pesquisa, caso seja identificado 

algum participante com ideação suicida ou indicativos de estados depressivos. Como benefícios 

aos participantes, estes, serão da ordem de promoção do conhecimento acerca da ideação 

suicida entre a categoria profissional pesquisada, além de estimula-los a desenvolver ações que 

promovam a saúde mental destes profissionais no âmbito da urgência e emergência hospitalar. 

Esta pesquisa também auxiliará na produção de micropolíticas de saúde com foco na prevenção 

ao suicídio entre os profissionais de enfermagem que prestam assistência à pacientes suicidas e 

que vivem sob estresse laboral. 
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Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela equipe multiprofissional vinculada a esta 

instituição.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 

mestranda Romeika Carla Ferreira de Sena: (84) 9 9604-0454, ou para o Prof. Dr. Francisco 

Arnoldo Nunes de Miranda: (84) 9 8710-1851.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

 

__________________ 

(rubrica do Participante/Responsável legal)   

 

 ___________________  

(rubrica do Pesquisador) 

 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO: Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os 

riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus 

direitos, concordo em participar da pesquisa “Ideação suicida, depressão e satisfação 

profissional entre enfermeiros e técnicos de enfermagem da assistência hospitalar em 

urgência e emergência”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

  

Natal ___/__________/_____. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Como pesquisador responsável pelo estudo “Ideação suicida, depressão e satisfação 

profissional entre enfermeiros e técnicos de enfermagem da assistência hospitalar em 

urgência e emergência”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente 

os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal/RN, 15 de novembro de 2017. 

 

 

____________________________ 

Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda 

Professor da Graduação e Pós-Graduação em Enfermagem 

Departamento de Enfermagem 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

SIAPE 396864 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO  A – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (UFRN) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Instrumento de Caracetrização sociodemográfica, ocupacional e de suicídio 
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Este estudo visa analisar a associação da ideação suicida, depressão, satisfação profissional entre enfermeiros 

e técnicos de enfermagem que atuam no setor de urgência e emergência da II, IV e VII USARP do Rio Grande 

do Norte. Por favor, resposta a TODAS as questões, assinalando com sinceridade, sua opção. Não deixe 

nenhuma questão sem resposta. Sua identidade será mantida sobre sigilo total. 

 

PARTE I - PESQUISADOR 

1 Código da instituição (letras)  Nº Id. Da Instituição (nº)  

2 Código do sujeito (Iniciais)  Nº Id. Sujeito  

 

PARTE II - ENTREVISTADOS 
OBS.: Este questionário consiste em perguntas fechadas, divididas em dois agrupamentos: Dados 

sociodemográfico/profissional, e fatores de risco para suicídio. Leia atentamente cada questão antes de 

responde-la. Marque apenas um número ou palavra. 

 

 

I - DADOS SOCIODEMOGRAFICOS/PROFISSIONAL 

 

Qual a sua idade? (Anos completos)_______________________________ 

Sexo 
0. Feminino 

1. Masculino 

Qual o seu estado civil? 

      1.Casado ou União estável 

2. Solteiro 

3. Separado 

4. Viúvo 

5. Divorciado 

Qual é o seu grau de escolaridade? 

0. Ensino médio completo 

1.Ensino Superior incompleto 

2. Ensino Superior completo 

3. Especialização 

4. Mestrado  

5. Doutorado 

Qual é a sua formação profissional?  

0. Enfermeiro 

1. Técnico de Enfermagem 

2. Condutor Socorrista 

Há quanto tempo trabalha nesta instituição? (Anos completos) _________________ 

Tempo de serviço na área de urgência? (Anos completos) _________________________ 

 

Qual foi o motivo que levou a trabalhar na instituição? 

0. Por que gosta 

1. Por imposições 

2. Tem especialização 

3. Outros (especificar) 

______________ 

 



 
 

 

Possui outros vínculos profissionais? 
0. Sim 

1. Não 

Qual é a sua jornada de trabalho semanal? 

 

 

0. 30-40h 

1. 41 - 60 h  

2. Acima de 61 horas 

Há treinamento sobre situações de urgência? 
0. Sim 

1. Não 

Qual foi a última vez que participou de um treinamento 

em situação de urgência? 

0. Há 06 meses 

1. Há 01 ano 

2. Há 02 anos 

3. Há 03 anos 

4. Há mais de 3 anos 

Existe valorização de treinamentos neste serviço? 
0. Sim 

1. Não 

Tem participado frequente de treinamentos? 
0. Participo 

1. Não Participo 

Você sente necessidade de treinamentos para atuar em 

diversas situações de urgência? 

0. Sinto necessidade 

1. Não sinto necessidade 

 

 

II – FATORES DE RISCO PARA SUICÍDIO 

Qual é a sua orientação sexual? 0. Homossexual 

1. Heterossexual 

Mora com sua família?        0. Sim 

       1. Não 

Qual é a sua avaliação da relação com a sua família?        0. Boa 

       1. Ruim 

Possui algum parente com transtorno mental?        1. Sim 

       0. Não 

Você tem baixa autoestima?        1. Sim 

       0. Não 

Você está desesperançoso?        1. Sim 

       0. Não 

Teve algum episódio de suicídio na família? 
       1. Sim 

       0. Não 

Alguém de sua família tentou suicidar-se? 
       1. Sim 

       0. Não 

Você tem algum amigo que cometeu suicídio? 
       1. Sim 

       0. Não 

Você tem algum amigo que tentou suicídio? 
0. Sim 

1. Não 
 

 

 

 

 

 

ANEXO C – Escala de Ideação Suicida de Beck 
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ESCALA DE IDEAÇÃO SUICIDA DE BECK 

 

PARTE I - PESQUISADOR 

1 Código da instituição (letras)  Nº Id. Da Instituição (nº)  

2 Código do sujeito (Iniciais)  Nº Id. Sujeito  

 

Instruções:Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações, dividido em dois grupos. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, ou 2) próximo à afirmação, em cada 

grupo, que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje.Tome 

cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 

 

Parte 1 

1 

0= Tenho um desejo de viver que é de moderado a forte 

1= Tenho um desejo fraco de viver 

2= Não tenho desejo de viver 

2 

0= Não tenho desejo de morrer       

1= Tenho um desejo fraco de morrer 

2= Tenho um desejo de morrer que é de moderado a forte. 

3 

0= Minhas razões para viver pesam mais que minhas razões para morrer. 

1= Minhas razões para viver ou morrer são aproximadamente iguais. 

2= Minhas razões para morrer pesam mais que minhas razões para viver. 

4 

0= Não tenho desejo de me matar. 

1= Tenho desejo fraco de me matar. 

2= Tenho um desejo de me matar que é de moderado a forte. 

5 

0= Se estivesse em uma situação de risco de vida, eu tentaria me salvar. 

1= Se estivesse em uma situação de risco de vida, deixaria vida ou morte ao acaso. 

2= Se estivesse em uma situação de risco de vida, não tomaria as medidas necessárias para 

evitar a morte. 

Se você fez um círculo nas afirmações “zero” em ambos os grupos 4 e 5, passe para o grupo 20. Se 

você marcou “1” ou “2”, seja no grupo 4 ou no 5, então abra a página e vá para o grupo 6. 

 

Subtotal da parte 1: _______ 

 

Subtotal da parte 2: _______ 

 

Total geral: _______ 

Parte 2 

6 

0= Tenho breves períodos com ideias de me matar que passam rapidamente. 

1= Tenho períodos com ideias de me matar que duram algum tempo. 

2= Tenho longos períodos com ideia de me matar. 



 
 

 

7 

0= Raramente ou ocasionalmente penso em me matar. 

1= Tenho ideias frequentes de me matar. 

2= Penso constantemente em me matar. 

8 

0= Não aceito a ideia de me matar. 

1= Nem aceito nem rejeito a ideia de me matar. 

2= Aceito a ideia de me matar. 

9 

0= Consigo me controlar quanto a cometer suicídio. 

1= Não estou certo se consigo me controlar quanto a cometer suicídio. 

2= Não consigo me controlar quanto a cometer suicídio. 

10 

0= Eu não me mataria por causa da minha família, de meus amigos, de minha religião, de um 

possível dano por uma tentativa malsucedida etc. 

 

1= Eu estou um tanto preocupado a respeito de me matar por causa de minha família, de 

meus amigos, de minha religião, de um possível dano por uma tentativa malsucedida etc. 

 

2= Eu não estou ou estou pouco preocupado a respeito de me matar por causa de minha 

família, de meus amigos, de minha religião, de um possível dano por uma tentativa 

malsucedida etc. 

11 

0= Minhas razões para querer cometer suicídio têm em vista principalmente influenciar os 

outros, como conseguir me vingar das pessoas, torna-las mais felizes, fazê-las prestar atenção 

em mim, etc. 

 

1= Minhas razões para querer cometer suicídio não têm em vista apenas querer influenciar os 

outros, mas também representa uma maneira de solucionar meus problemas. 

 

2= Minhas razões para querer cometer suicídio se baseiam principalmente numa fuga de 

meus problemas. 

12 

0= Não tenho planos específicos sobre como me matar. 

 

1= Tenho considerado maneiras de me matar, mas não elaborei detalhes. 

 

2= Tenho um plano específico para me matar. 

13 

0= Não tenho acesso a um método ou oportunidade de me matar. 

1= O método que usaria para cometer suicídio leva tempo e realmente não tenho uma boa 

oportunidade de usá-lo. 

2= Tenho ou espero ter acesso ao método que escolheria para me matar e, também, tenho ou 

teria oportunidade de usá-lo. 

14 

0= Não tenho coragem ou a capacidade para cometer suicídio. 

1= Não estou certo se tenho a coragem ou a capacidade para cometer suicídio. 

2= Tenho coragem ou a capacidade para cometer suicídio. 

15 

0= Não espero fazer uma tentativa de suicídio. 

1= Não estou certo se farei uma tentativa de suicídio. 

2= Estou certo de que farei uma tentativa de suicídio. 

16 

0= Eu não fiz preparativos para cometer suicídio. 

1= Tenho feito alguns preparativos para cometer suicídio. 

2= Meus preparativos para cometer suicídio já estão quase prontos ou completos. 



 
 

 

17 

0= Não escrevi um bilhete suicida. 

1= Tenho pensado em escrever um bilhete suicida ou comecei a escrever, mas, não terminei. 

2= Tenho um bilhete suicida pronto. 

18 

0= Não tomei providências em relação ao que acontecerá depois que eu tiver cometido 

suicídio. 

 

1= Tenho pensando em tomar algumas providências em relação ao que acontecerá depois que 

eu tiver cometido suicídio. 

 

2= Tomei providências definidas em relação ao que acontecerá depois que eu tiver cometido 

suicídio. 

19 

0= Não tenho escondido das pessoas o meu desejo de me matar. 

1= Tenho evitado contar as pessoas sobre a vontade de me matar. 

2= Tenho tentado não revelar, esconder ou mentir sobre a vontade de cometer suicídio. 

20 

0= Nunca tentei suicídio. 

1= Tentei suicídio uma vez. 

2= Tentei suicídio uma ou mais vezes. 

Se você tentou suicídio anteriormente, por favor, responda ao grupo 21 de afirmações. 

21 

0= Durante a última tentativa de suicídio, meu desejo de morrer era fraco. 

1= Durante a última tentativa de suicídio, meu desejo de morrer era moderado. 

2= Durante a última tentativa de suicídio, meu desejo de morrer era forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  D – Inventário de Depressão de Beck (BDI) 
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INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

PARTE I - PESQUISADOR 

1 Código da instituição (letras)  Nº Id. Da Instituição (nº)  

2 Código do sujeito (Iniciais)  Nº Id. Sujeito  

 

Instruções:Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 

grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve 

melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num 

grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome cuidado de ler todas as 

afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 

 

1 

0= Não me sinto triste 

1= Eu me sinto triste 

2= Estou sempre triste e não consigo sair disto 

3= Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar 

2 

0= Não estou especialmente desanimado quanto ao     futuro 

1= Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 

2= Acho que nada tenho a esperar 

3= Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar 

3 

0= Não me sinto um fracasso 

1= Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 

2= Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos 

3= Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso 

4 

0= Tenho tanto prazer em tudo como antes 

1= Não sinto mais prazer nas coisas como antes 

2= Não encontro um prazer real em mais nada 

3= Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

5 

0= Não me sinto especialmente culpado 

1= Eu me sinto culpado grande parte do tempo 

2= Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 

3= Eu me sinto sempre culpado 

6 

0= Não acho que esteja sendo punido 

1= Acho que posso ser punido 

2= Creio que vou ser punido 

3= Acho que estou sendo punido 



 
 

 

7 

0= Não me sinto decepcionado comigo mesmo 

1= Estou decepcionado comigo mesmo 

2= Estou enojado de mim 

3= Eu me odeio 

8 

0= Não me sinto de qualquer modo pior que os outros 

1= Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros 

2= Eu me culpo sempre por minhas falhas 

3= Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

9 

0= Não tenho quaisquer ideias de me matar 

1= Tenho ideias de me matar, mas não as executaria 

2= Gostaria de me matar 

3= Eu me mataria se tivesse oportunidade 

10 

0= Não choro mais que o habitual 

1= Choro mais agora do que costumava 

2= Agora, choro o tempo todo 

3= Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, mesmo que o queria 

11 

0= Não sou mais irritado agora do que já fui 

1= Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava 

2= Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 

3= Não me irrito mais com coisas que costumavam me irritar 

12 

0= Não perdi o interesse pelas outras pessoas 

1= Estou menos interessado pelas outras pessoas do que costumava estar 

2= Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas 

3= Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 

13 

0= Tomo decisões tão bem quanto antes 

1= Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 

2= Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes 

3= Absolutamente não consigo mais tomar decisões 

14 

0= Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes 

1= Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo 

2= Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, que me fazem parecer sem 

atrativo 

3= Acredito que pareço feio 

15 

0= Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1= É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa 

2= Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa 

3= Não consigo mais fazer qualquer trabalho 

16 

0= Consigo dormir tão bem como o habitual 

1= Não durmo tão bem como costumava 

2= Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho difícil voltar a dormir 

3= Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir. 

17 

0= Não fico mais cansado do que o habitual 

1= Fico cansado mais facilmente do que costumava 

2= Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3= Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 



 
 

 

18 

0= O meu apetite não está pior do que o habitual 

1= Meu apetite não é tão bom como costumava ser 

2= Meu apetite é muito pior agora 

3= Absolutamente não tenho mais apetite 

19 

0= Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum recentemente 

1= Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2= Perdi mais do que 5 quilos 

3= Perdi mais do que 7 quilos 

 

Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: 

A= Sim 

B= Não 

20 

0= Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o habitual 

1= Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, indisposição do estômago ou 

constipação 

2= Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa 

3= Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em qualquer 

outra coisa 

21 

0= Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo 

1= Estou menos interessado por sexo do que costumava 

2= Estou muito menos interessado por sexo agora 

3= Perdi completamente o interesse por sexo 
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ESCALA DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

INSTRUÇÕES 

 

Estamos realizando um estudo sobre a satisfação dos trabalhadores no trabalho. Por isto, 

estamos interessados em saber o que você sente sobre o trabalho que realiza atualmente. Sua 

opinião é muito importante para chegarmos a uma conclusão em nossa investigação.  

            Para sabermos como você se sente diante de alguns acontecimentos de seu trabalho, nós 

fizemos uma lista de frases (sentenças) que falam sobre ele.  

 A sua tarefa será ler cada frase da lista a seguir e nos dizer o quanto você está satisfeito 

ou insatisfeito com o que ela diz, utilizando a escala de respostas colocada abaixo. 

          Você deve marcar suas respostas à frente de cada frase. 

          Vamos dar um exemplo para você entender melhor. Suponhamos que na frase no 1 

estivesse escrito: 

1) Trabalhar à noite me faz sentir: 

 

Se você sente muita satisfação com o que a frase diz, ou seja, trabalhando à noite, você deve 

marcar o no 5. Se você sente muita insatisfação, você deve marcar o no 1. Se trabalhar à noite 

fizer você sentir satisfação, mas não muita, você deve marcar o número 4. Você pode usar 

qualquer número da escala que varia de 1 a 5. Veja abaixo: 

ESCALA: 

Muita 

Insatisfação 
Insatisfação Indiferença Satisfação 

Muita 

Satisfação 

1 2 3 4 5 

Sua opinião é muito importante para nosso estudo. Por favor, não se identifique. 

MUITO OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO! 
 

Muita 

Insatisfação 
Insatisfação Indiferença Satisfação 

Muita 

Satisfação 

1 2 3 4 5 
 

                                                                                                                                        

FRASES no. 

1 Trabalhar tanto me faz sentir:  

2 Ver que a empresa reconhece meu trabalho me faz sentir:  

3 Ver que meu chefe sabe responder as perguntas que faço me faz sentir:  

4 Trabalhar nessa empresa que é bem vista na sociedade me faz sentir  

5 Quando meus colegas elogiam meu trabalho sinto:  

6 Ser responsável pelas minhas tarefas me faz sentir:  

7 Ver que meu chefe me considera um bom funcionário me faz sentir:  

8 Ver que sou importante profissionalmente me faz sentir:  



 
 

 

9 Ver que meu trabalho é reconhecido pelo meu chefe me faz sentir:  

10 O cansaço que sinto depois do trabalho me faz sentir:  

11 Ficar esgotado de tanto trabalhar me faz sentir:  

12 Perceber que meus colegas reconhecem a minha capacidade no trabalho me faz 

sentir: 

 

13 Ver que posso confiar no meu chefe me faz sentir:  

14 Ver o quanto meu trabalho me cansa me faz sentir:  

15 Ver que meu chefe é gentil com seus subordinados me faz sentir:  

16 Meu chefe ser amigo de seus subordinados até fora do trabalho me faz sentir:  

17 Perceber que conhecer bem o trabalho me dá chance de subir de cargo me faz 

sentir: 

 

18 Ver que meu serviço exige de mim mais do que eu posso fazer me faz sentir:  

19  Perceber que esta empresa é preocupada em fazer com que seus funcionários 

vivam bem me faz sentir: 

 

20 Ver que neste trabalho nunca vou subir de cargo me faz sentir:  

21 Ver que esta empresa faz coisas úteis para a sociedade me faz sentir:  

22 Ver que meu trabalho ajuda a melhorar a sociedade me faz sentir:  

23 Ver que meu chefe incentiva seus subordinados me faz sentir:  

24 Nunca ter recebido um elogio do meu chefe me faz sentir:  

25 Perceber que o cansaço do trabalho me deixa desanimado para sair de casa me 

faz sentir: 

 

26 Ver que meu chefe é legal com seus subordinados me faz sentir:  

27 Ver a amizade do meu chefe por nós me faz sentir:  

28 Ver que trabalho mais do que posso me faz sentir:  

29 Ver que meu chefe gosta de corrigir a gente só para chatear me faz sentir:  

30 Ver que posso ficar desempregado a qualquer momento me faz sentir:  

31 Gostar dos meus colegas de trabalho me faz sentir:  

32 Perceber que trabalho demais me faz sentir:  

33 Ver quantas demissões a minha empresa anda fazendo me faz sentir:   

34 A falta de ajuda do meu chefe quando preciso me faz sentir:  

35 A falta de reconhecimento da minha capacidade no trabalho me faz sentir:  

36 Ver que meu chefe só sabe dar broncas me faz sentir:  

37 Ver que uma das qualidades de meu chefe que é respeitar seus subordinados 

como pessoas me faz sentir: 

 

38 Perceber que a situação financeira da empresa é boa me faz sentir:  

39 Ter um chefe bastante compreensivo me faz sentir:  

40 Ter um chefe tão incapaz como o meu me faz sentir:   

41 Ver a capacidade do meu chefe para resolver problemas do trabalho me faz 

sentir: 

 

42 Ter problemas de saúde por causa do meu trabalho me faz sentir:  

43 Ver que meu trabalho é importante para o desempenho da empresa me faz sentir:  

44 Ver o meu chefe como amigo me faz sentir:  

 

 


