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INTERFERÊNCIAS DO TRABALHO NOTURNO NA VIDA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

GRACE HELENA ZARO; JULIA VALERIA DE OLIVEIRA VARGAS BITENCOURT; DAIANE DAL PAI 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter descritivo, que teve como objetivo conhecer a vivência dos profissionais 
de enfermagem quanto ao trabalho noturno e as interferências para o seu cotidiano. Participaram destes estudos profissionais de 
enfermagem de uma instituição hospitalar materno infantil do município de Porto Alegre, os quais exerciam suas funções no período 
noturno. A coleta de dados se deu por meio de questionário semi-estruturado. Para análise dos dados, utilizaram-se os referenciais 
teóricos da análise de conteúdo de Minayo, originando assim as seguintes categorias: Trabalho Noturno x Vida Pessoal / Social,  e 
Trabalho Noturno x Vida Profissional. Na categoria Trabalho Noturno x Vida Pessoal / Social os resultados do estudo em relação à 
interferência do trabalho noturno para sono e repouso evidenciam que a grande maioria identifica dificuldades, caracterizando 
ressonância na sua condição de saúde física e mental. Quanto ao lazer todas as participantes desenvolvem atividades que lhes permitem 
relaxar e integrar o convívio social e afetivo com seus familiares e amigos, entretanto, quando questionadas sobre a interferência nas 
relações familiares, foi observado que algumas de nossas pesquisadas não indicaram sofrer prejuízo, enquanto outras destacam sentir 
algum tipo de prejuízo nessas relações, observou-se que a escolha primordial pelo noturno deu-se em função da remuneração. Na 
categoria Trabalho Noturno x Vida Profissional verificou-se que a maioria das pesquisadas já desempenhou ou desempenha atividades 
extras, podendo isso sugerir sobrecarga de trabalho, porém todas as pesquisadas se mostraram satisfeitas em trabalhar no turno da 
noite. Assim sendo, pretendeu-se contribuir para a reflexão da real necessidade de criação de uma política trabalhista, focada no trabalho 
noturno, avaliando a revisão da carga horária e sugerindo algumas propostas que visam à garantia da qualidade de vida.  
  

  




