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RESUMO
Objetivo: Adaptação transcultural do Nurses Work Functioning Questionnaire
para a língua portuguesa no contexto brasileiro. Este questionário foi
desenvolvido por Gartner et al. (2011) com a finalidade de

detectar

precocemente quais são os trabalhadores de enfermagem afetados no trabalho
por apresentarem TMC e identificar quais os aspectos específicos do trabalho
que se encontram prejudicados. Método: O processo de adaptação foi realizado
de acordo com metodologias internacionalmente recomendadas, seguindo as
etapas de tradução, síntese, retrotradução, revisão por um comitê de juízes e
pré-teste. Resultados e Discussão: O questionário foi inicialmente traduzido
para o português dando origem a duas versões que foram analisadas e
resultaram na síntese das traduções. Todas as versões produzidas foram
submetidas à retrotradução e posteriormente encaminhadas a um comitê de
juízes. Este comitê foi composto por cinco especialistas que revisaram e
compararam todas as traduções, desenvolvendo uma versão final para aplicação
no pré-teste. Nesta etapa foi verificada a validade de conteúdo de todos os itens
do questionário por meio da aplicação da taxa de concordância de 80% entre os
participantes. O pré-teste foi realizado com 35 trabalhadores de enfermagem,
entre eles técnicos e enfermeiros da unidade de Cirurgia Cardíaca do Hospital
São Paulo. Para conferir a confiabilidade do instrumento foi empregado o alfa de
Cronbach, que apresentou valor médio de 0,88 indicando alto índice de
consistência interna. Considerações Finais: Os resultados indicaram que o
processo de adaptação cultural foi realizado com sucesso e a versão adaptada
do questionário demonstrou possuir propriedades psicométricas adequadas,
tornando-se confiável para ser aplicado na cultura brasileira.

PALAVRAS CHAVE: transtornos mentais, enfermagem, adaptação e escala.
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ABSTRACT
Objective: Cross-cultural adaptation of the questionnaire: Nurses Work
Functioning Questionnaire into Portuguese in the Brazilian context. This
questionnaire was developed by Gartner et al. (2011) in order to detect early
what are the nursing staff affected at work because they have TMC and identify
the specific aspects of work that are harmed. Method: The adaptation process
was conducted in accordance with internationally recommended methodologies,
following the translation stages, synthesis, back translation, review by a
committee of judges and pretest. Results and Discussion: The questionnaire
was initially translated into Portuguese resulting in two versions which were
analyzed and resulted in the synthesis of the translations. All produced versions
were submitted to back translation and then carried to judges . This committee
was composed of five experts who reviewed and compared all translations,
developing a final version for application in the pre-test. At this stage it verified
the content validity of all the items of the questionnaire by applying the
concordance rate of 80% among participants. The pre-test was conducted with
35 nursing workers, including technicians and nurses from the Cardiac Surgery
Unit of Hospital São Paulo. To check the reliability of the instrument was used
Cronbach's alpha, which averaged 0.88 indicating high internal consistency
index. Conclusions: The results indicated that the adaptation process was
conducted successfully and the adapted version of the questionnaire has
demonstrated adequate psychometric properties, making it reliable to be used
with the Brazilian culture.

KEYWORDS: mental disorders, nursing, adaptation and scale.
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1.1 O

PROCESSO

DE

TRABALHO

E

O

ADOECIMENTO

DOS

TRABALHADORES DE ENFERMAGEM
O trabalho estabelece uma relação entre a natureza e o homem, que
se apropria das suas forças naturais a fim de transformar a matéria numa forma
útil à sobrevivência humana, sendo o homem o sujeito transformador e ao
mesmo tempo transformado pela natureza. Nessa concepção, o autor descreve
o trabalho como dever ético e direito inalienável do homem. Dever, porque
quem não trabalha para atender suas necessidades explora o trabalho dos
outros e direito, porque ao negar a possibilidade de interação com a natureza,
nega-se a possibilidade de reprodução da vida (Marx, 1983).
Na verdade, o trabalho permite que o indivíduo seja importante e
produtivo socialmente e de modo simultâneo, propícia o desenvolvimento de
suas

potencialidades

latentes,

oferece

a

possibilidade

de

ascensão,

reconhecimento e satisfação (Frigotto, 2009).
Nesse aspecto, o sentindo ao qual o trabalho se vincula, depende
dos seus diferentes modos sociais de produção e ao longo da história, as
relações de trabalho foram evoluindo e se modificaram de acordo com o
contexto sócio, político e econômico de cada época. Após a década de 90, o
mundo do trabalho vivenciou a intensificação do capitalismo, por meio da
criação do modelo neoliberal. Houve a inclusão de novas tecnologias no
ambiente

laboral,

particularmente

no

campo

da

informática

e

das

comunicações, a incorporação de novos conceitos gerenciais e principalmente
uma reestruturação do processo produtivo de trabalho (Borges, Moulin, Araújo,
2001, Ministério da Saúde, 2001).
Este novo modo de sistema capitalista afetou de forma generalizada
as relações de trabalho em todo o mundo e como conseqüência produziu uma
grande situação de desemprego e aumento da vulnerabilidade social através
da precarização das condições de trabalho (Guimarães, Rocha, 2008).
No final dos anos 60, cresce a insatisfação dos operários com a
organização taylorista-fordista de execução de tarefas maçantes e repetitivas,
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explodem movimentos sociais, sindicais e extras sindicais, culminando em
inovação tecnológica, mudanças nas formas de organização e gestão do
trabalho, descentralização da produção, terceirização, e flexibilização das
relações trabalhistas (Pires, 2008).
Além

das

inovações

tecnológicas,

as questões

relativas

à

“qualidade” passam a ter papel importante no processo produtivo, em que os
Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) proliferaram, constituindo-se como
grupos de trabalhadores que são incentivados pelo capital para discutir o
trabalho e desempenho, com vistas a melhorar a produtividade da empresa.
Nesse cenário, é importante fazer referência também às novas exigências
tendenciais dos empreendimentos contemporâneos, como a pró-atividade,
criatividade, autonomia e disponibilidade para a produção, podendo ser
observado que os objetivos a serem atingidos são tão amplos, levando o
trabalhador a dar tudo de si para alcançar os resultados esperados, gerando
fadiga crônica e esgotamento (Brito, 2009, Antunes, 2005, Antunes, 2000).
Em decorrência dessas mudanças, observa-se a destruição e/ou
precarização, da força humana que trabalha e a degradação crescente, na
relação metabólica entre homem e natureza, que conduzida pela lógica voltada
prioritariamente para a produção de mercadorias destroem o meio ambiente
(Antunes, 2000).
A precarização do trabalho caracteriza-se pela desregulamentação e
perda de direitos trabalhistas e sociais, a legalização dos trabalhos temporários
e a informalização do trabalho. Ainda pode-se incluir as novas práticas de
intensificação do trabalho e/ou aumento da jornada de trabalho, com acúmulo
de funções, maior exposição a fatores de riscos para a saúde, descumprimento
de regulamentos de proteção à saúde e segurança, rebaixamento dos níveis
salariais e aumento da instabilidade no emprego (Ministério da Saúde, 2001).
Como consequência dessa atual configuração, observa-se um
trabalhador com medo da elevada competitividade e do desemprego e que se
submete a condições laborais adversas e uma desmotivação social
generalizada que não reivindica mais por mudanças coletivas (Cunha, 2010).
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As informações disponíveis mostram que a incorporação de novas
tecnologias e de métodos gerenciais nos processos de trabalho modifica o
perfil de saúde, adoecimento e sofrimento dos trabalhadores. Essas mudanças
se expressam no aumento da prevalência de doenças relacionadas ao
trabalho, como os Distúrbios Ósteo Musculares Relacionados ao Trabalho
(DORT), além de outras formas de adoecimento mal caracterizadas, como o
estresse, a fadiga física e mental, entre outras expressões de sofrimento
relacionadas ao trabalho (Manual de Gestão e Gerenciamento, 2006).
No Brasil, entre os anos de 2003 e 2009, o custo com os eventos
decorrentes de riscos ambientais no trabalho foi de R$ 56,8 bilhões, sendo que
R$ 14,2 bilhões representa a despesa com pagamento de benefícios
acidentários e aposentadorias especiais pela Previdência. E, cerca de R$ 42,6
bilhões, é o somatório de despesas com reabilitação física, reabilitação
profissional entre outros (Melo, 2011).
Assim, as intensas transformações no mundo do trabalho têm
provocado

mudanças

estruturais,

novos

mecanismos

de

gestão

e

reestruturação produtiva, contribuindo significativamente para um aumento de
todos os tipos de cargas e, consequentemente, o aparecimento de doenças
relacionadas ao trabalho, quer sejam de ordem física ou emocional (Ribeiro et
al., 2012, Antunes, 2005).
Nesse cenário, a enfermagem enquanto prática que se insere no
mundo do trabalho e na atenção à saúde estabelece vínculos com as leis
sociais e sofre impacto dessas transformações, com o aumento expressivo de
desgastes físicos e emocionais vinculados as atividades laborais (Santana et
al., 2013).
Diversos estudos das últimas décadas apontam para o impacto das
mudanças ocorridas no mundo do trabalho sobre o perfil de adoecimento dos
trabalhadores de enfermagem, em função do acúmulo de atividades, da
complexidade do cuidado, e das inadequadas condições de trabalho (Urbanetto
et al., 2013, Mininel, Baptista, Felli, 2011, Secco et al., 2010).
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As más condições de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores de
enfermagem brasileiros são exemplificadas pela falta de recursos materiais,
físicos e humanos, responsáveis não apenas pelos acidentes de trabalho
mas, por uma infinidade de processos de desgastes (Baptista, 2014).
Em relação ao perfil de morbidade dos trabalhadores de enfermagem,
pesquisa recente que implantou um sistema de vigilância à saúde do trabalhador
de enfermagem evidenciou que os acidentes com fluidos biológicos, a ocorrência
de distúrbios musculoesqueléticos, as torções, as quedas e o sofrimento
psíquico têm sido descritos como responsáveis pelo elevado absenteísmo,
presenteísmo e inúmeras incapacidades (Santana et al., 2013).
Diversos estudos indicam uma incidência maior de agravos à saúde
dos trabalhadores de enfermagem relacionados ao sistema osteomuscular e
aos problemas psíquicos, atribuídos respectivamente à fatores posturais
inadequados, e à supervisão e hierarquia rígidas, presentes na dinâmica de
trabalho. Parte desses agravos tem originado às incapacidades para o
trabalho, temporárias ou permanentes que podem comprometer a qualidade de
vida desses trabalhadores, evidenciando a magnitude deste problema nos
trabalhadores de enfermagem (Manetti, Marziale, 2014, Mininel, Baptista, Felli,
2011, Leite, Silva, Merighi, 2010)
As incapacidades para o trabalho nos trabalhadores de enfermagem,
representam hoje uma séria problemática para os serviços de saúde, uma vez
que impacta no gerenciamento de recursos humanos e na qualidade da
assistência de enfermagem prestada aos pacientes (Baptista, 2014).
Nessa perspectiva, os estudos de presenteísmo têm se expandido,
em direção à uma melhor análise das suas causas e dos reais impactos para
a organização do trabalho assistencial, tendo em vista que, muitas
incapacidades apresentadas pelos trabalhadores não são temporárias e,
devem ser analisadas cuidadosamente para que um plano de trabalho possa
ser implementado (Umman, Guido, Grazziano, 2012, Paschoalin, Griep,
Lisboa, 2012).
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Assim, todos os esforços para reduzir o adoecimento dos
trabalhadores da área da saúde são fundamentais, e todos os estudos que
focalizam os problemas relacionados à saúde física e mental dos trabalhadores
têm contribuído para melhor compreensão da situação laboral desses
profissionais e para o início da conscientização quanto à importância de
elaboração de medidas preventivas (Schmidt, Dantas, Marziale, 2011).
A seguir, será apresentado o próximo capítulo, que visa discutir a
gênese do desgaste psíquico dos trabalhadores de enfermagem nos serviços
de saúde.

1.2 PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM E A GÊNESE DO
DESGASTE PSÍQUICO
É notável que os transtornos mentais de modo geral, têm acometido
cada vez mais os trabalhadores de saúde, e dentre eles, destacamos o
crescente avanço dos transtornos mentais comuns, no ranking de doenças
mais relevantes no contexto sócio econômico atual.
Ao considerar o processo de trabalho de enfermagem, como parte
do processo de trabalho em saúde, verifica-se ritmo intenso e acelerado de
trabalho, carga horária excessiva, baixa remuneração, trabalho em turnos e
necessidade

constante

de

ampliação

de

conhecimentos

técnicos

e

tecnológicos. Estas novas condições são consideradas frutos da restruturação
do processo gerencial, da competitividade entre as organizações e da
precarização das relações de trabalho e, tendem a impactar na saúde dos
trabalhadores (Elias, Navarro, 2006).
Essas mudanças que caracterizam a precarização do trabalho em
enfermagem e no campo da saúde, tornaram-se grandes responsáveis pelo
desenvolvimento de inúmeras formas de adoecimento e incapacidades para o
trabalho, especialmente os desgastes psíquicos.
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Estudos recentes apontam que a enfermagem é uma profissão
desgastante, e que os seus profissionais estão expostos simultaneamente a
mais de uma carga de trabalho, tornando esse processo progressivo,
cumulativo e muitas vezes irreversível (Mininel, Baptista, Felli, 2011,
Schmoeller et al., 2011, Ribeiro et al., 2012).
Em relação ao adoecimento nos trabalhadores de enfermagem, a
literatura nacional e internacional retrata um aumento expressivo nos últimos
anos do adoecimento psíquico, evidenciado pela depressão e pelos transtornos
de ansiedade, causando graves repercussões para os trabalhadores e para a
dinâmica de trabalho (Baptista, 2014, Penteado, 2014, Gärtner et al., 2012).
Tratando-se do adoecimento psíquico, pesquisas recentes revelam o
aparecimento significativo de sintomas relacionados aos transtornos mentais
comuns nos trabalhadores de enfermagem, exemplificados por problemas
como enxaqueca, insônia, fadiga, distúrbios digestivos, ansiedade, irritabilidade
e depressão. Esse cenário evidencia a magnitude desse problema na categoria
profissional e, sem dúvida alguma, o seu impacto na qualidade do trabalho
realizado (Tito, 2013, Carvalho et al., 2013).
Os transtornos mentais comuns (TMC) dizem respeito ao estado de
saúde envolvendo sintomas psiquiátricos não psicossomáticos proeminentes,
com múltiplos sintomas emocionais, psicológicos e somáticos que podem gerar
incapacitação funcional e absenteísmo. Resultam de múltiplos determinantes,
destacando-se os de origem genética, comportamentais e ambientais, e se
associam a alguns fatores como sexo, faixa etária, situação conjugal,
condições de vida e trabalho (Carvalho et al., 2013, Goldberg, Huxley, 1992).
Os TMC acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados, ou
seja, que se encontram em exercício profissional e são responsáveis por
incapacidade funcional ou ruptura do funcionamento normal das pessoas,
embora não preencham critérios formais para diagnósticos de depressão ou
ansiedade.

(Ministério

Saúde/Brasil, 2001).

da

Saúde

e

Organização

Pan-americana

da
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Entretanto, não se enquadrar em categorias diagnósticas definidas,
no entanto, não diminui o grau de sofrimento dos indivíduos acometidos e pode
levar a gastos desnecessários com encaminhamentos e exames, visto que se
observa, por parte dos profissionais, enfoque apenas na queixa imediata. Além
disso, acredita-se que os TMC podem gerar alto custo social, econômico e
individual, pois contribuem com um terço dos dias perdidos por doença no
trabalho e um quinto de todas as consultas de atenção primária (Fortes,
Villano, Lopes, 2008).
Na enfermagem, pesquisa recente realizada em unidade de terapia
intensiva cardíaca infantil evidenciou a ocorrência de TMC em 44,60% dos
trabalhadores. A presença de TMC em trabalhadores de enfermagem corrobora
com resultados de estudos que apontam essa relação como decorrente de
aspectos do processo de trabalho de enfermagem, tais como sobrecarga,
rodízios de horários, longas jornadas entre outros, que são considerados como
agravantes para o estresse e sofrimento mental do trabalhador (Tito, 2013).
Nesse aspecto, as condições de trabalho dos profissionais de
enfermagem têm sido consideradas como relevantes na gênese desses
agravos, uma vez que o modo como o trabalho é organizado, a execução de
tarefas fragmentadas, hierarquia rígida, falta de pessoal e de equipamentos
adequados são fatores constante que geram desgaste psíquico.
Autores descrevem que os trabalhadores enfrentam muitas vezes,
situações graves, tendo contato com situações de vida/morte, riscos físicos,
químicos, biológicos e radiação, falta de equipamento e material de apoio, local
inadequado para alimentação, falta de condições para repouso, acúmulo de
atribuições, entre outros (Dilelio et al., 2012).
Pesquisa

recente

com

trabalhadores

de

enfermagem

que

retornaram ao trabalho após afastamentos por transtorno mental identificou
que a sobrecarga de trabalho, caracterizada pelo alto grau de dependência
dos pacientes e excessiva quantidade de procedimentos a serem realizados,
associados ao dimensionamento inadequado de pessoal foram fatores
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importantes para

o

adoecimento

dos

trabalhadores de

enfermagem

(Penteado, 2014).
Outro estudo evidenciou que o sofrimento gerado na assistência
direta é expressivo, dado o pouco reconhecimento da profissão e a baixa
autonomia. Quando perguntado às enfermeiras sobre as referidas cargas
psíquicas, percebeu-se, em alguns momentos, certo pesar, sofrimento, na
busca para verificar até que ponto havia responsabilidade pessoal nos
encaminhamentos dos problemas e até que ponto toda a estrutura
organizacional da instituição, a conjuntura política, histórica e social
contribuíam para a situação apresentada (Secco et al., 2010).
Soma-se ainda ao contexto penoso e adverso, a exigência
emocional para lidar com a dor, o sofrimento dos pacientes e dos familiares,
além das perdas inevitáveis, constantes no processo de trabalho da
enfermagem. Estudo evidenciou que diante da eminência da morte, os
trabalhadores de enfermagem, enfrentam a dor dos familiares e atuam como
ouvintes desse sofrimento, o que traz ainda maior sobrecarga emocional
(Kovacs, 2010).
Desse modo, os desgastes relacionados à exposição às cargas
psíquicas, como os transtornos mentais comuns, são cada vez mais
prevalentes e referidos por estes profissionais. Pesquisa realizada em
diferentes regiões do Brasil evidenciou altas prevalências de TMC entres os
trabalhadores de saúde. Em Pelotas (Rio Grande do Sul); em Olinda,
(Pernambuco), Campinas (São Paulo), e em Feira de Santana (Bahia), as
taxas obtidas foram 22,7%, 35%, 17% e 29,9%, respectivamente (Assunção,
Silva, 2012, Campos, David, 2010).
No Brasil, já existem estudos revelando a alta prevalência desses
agravos na população em geral, em Pernambuco o índice foi de 35%
(Lurdemir, 2008) e em Pelotas de 28% (Anselmi et al., 2008). Taxas ainda mais
elevadas também são encontradas em outros países sul americanos como no
Chile (53%) e Nicarágua (47%). No caso de países em desenvolvimento como
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os mencionados a acima, estudos indicam que dentre o agentes relacionados
à ocorrência de TMC estão aqueles exatamente associados a fatores de
desvantagem social. Destacam-se a baixa escolaridade, violência, gênero
feminino, estado civil separado ou viúvo, baixa renda, desemprego, condições
laborais

ruins,

leis

trabalhistas

frágeis

como

fortes

preditores

ao

desenvolvimento destes transtornos (Gomes, Miguel, Miasso, 2013).
No contexto do trabalho, a baixa renda, exclusão do mercado formal
e o desemprego e principalmente a alta demanda psicológica no trabalho e o
baixo controle sobre o trabalho são apontados como os principais fatores de
influência para o aparecimento destes agravos (Braga, Carvalho, Binder, 2010).
Segundo Kirchhof et al. (2009), os profissionais de enfermagem
quando expostos aos modelos de alta exigência, apresentaram chances duas
vezes maiores de ocorrência de TMC do que aqueles não expostos (baixa
exigência).
Na enfermagem quando mencionamos a alta exigência estamos nos
referindo, por exemplo, sobre as ações que devem ser desenvolvidas de forma
rápida, aos altos níveis de concentração que são exigidos para a realização
das tarefas, e ao grande volume de trabalho e por tempo prolongado
(Urbanetto, 2013).
Estudos já confirmam a associação positiva entre trabalho em alta
exigência e o acometimento de TMC. Trabalhadores de enfermagem
geralmente se enquadram nesse modelo, por serem frequentemente
submetidos a exigências físicas e mentais em seu ambiente de trabalho e por
desenvolverem atividades que apresentam características organizacionais e
operacionais peculiares e muito desgastantes (Braga, Carvalho, Binder, 2010,
Kirchhof et al., 2009, Oore et al., 2010).
Dentre essas atividades podemos citar: a obtenção de vários
empregos, realização de plantão extra, ritmo intenso de trabalho, assistência
direta a pessoas doentes.
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Uma Pesquisa identificou também que TMC são mais prevalentes
entre os trabalhadores de enfermagem mais jovens, talvez uma explicação
para este fato seja que a menor experiência no trabalho e um conhecimento
deficiente do contexto os prejudique no enfrentamento das dificuldades
encontradas. E os trabalhadores do turno noturno são os que mais
desenvolvem transtornos mentais comuns, assim como os profissionais que se
julgam insatisfeitos com a sua remuneração (Kirchhof et al., 2009).
Os TMC também são associados ao menor grau de controle no
trabalho, ou seja, os trabalhadores com baixo controle no trabalho
apresentaram chances 1,67 vezes maior de desenvolver TMC que aqueles
com alto controle no trabalho. Esse resultado contribui para a idéia de que
pouca autonomia na execução das atividades, como é o caso da enfermagem,
parece disponibilizar mais ao adoecimento mental de seus trabalhadores
(Kirchhof et al., 2009).
Dessa forma, é incontestável que os transtornos mentais causam
importantes prejuízos na qualidade de vida do trabalhador de enfermagem,
entretanto, apesar das diversas pesquisas que evidenciam as precárias
condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores há relativa escassez de
investigações que abordem o impacto desses transtornos na dinâmica de
trabalho em saúde.
Outro dado a ser destacado é que na Medicina do Trabalho ainda
exista maior valorização dos aspectos físicos, mecânicos, químicos e
biológicos dos ambientes laborais como fatores de risco à saúde dos
trabalhadores em comparação aos aspectos subjetivos do trabalho e que são
responsáveis pelo sofrimento psíquico (Seligman-Silva et al., 2010).
Assim, apesar dos altos índices encontrados, sabe-se que ainda
existe uma importante subnotificação, uma vez que sintomas como ansiedade
e depressão podem passar desapercebidos pelos indivíduos e também pelos
profissionais médicos ao não diagnosticá-los como transtornos incapacitantes
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por considerarem esses sinais como inespecíficos e encará-los como queixas
pontuais não dando a devida importância (Fortes et al., 2011).
Nesse sentido, muitas vezes velado, ocultado ou silenciado, os TMC
podem gerar danos irreparáveis para os trabalhadores e para a qualidade da
assistência prestada aos pacientes. Pesquisa de revisão sistemática realizada
para investigar a causa de morte em enfermeiros no mundo, evidenciou altas
taxas de suicídio, devido ao estresse causado pela convivência cotidiana com
dor e sofrimento (Karino, 2012).
Ressalta-se ainda que, na maioria das vezes, os sintomas dos TMC
nem sempre impedem que o trabalhador esteja presente no posto de trabalho,
ainda que haja algum desconforto, queixas ou alterações físicas. Pesquisa
relata que mesmo com queixas de dor, exaustão, fadiga, alterações no padrão
de sono e repouso e tristeza, o trabalhador tende a continuar executando suas
tarefas da vida diária no aspecto pessoal e profissional. Entretanto, esses
sintomas comprometem de forma significativa a qualidade de vida e
capacidade funcional do indivíduo, podendo gradativamente evoluir para um
processo mais grave de adoecimento físico e ou mental (Tito, 2013).
Assim, os desgastes experienciados pelos trabalhadores podem
evoluir para um processo de adoecimento e definir o perfil patológico dos
trabalhadores de enfermagem, e mesmo sem causar doenças pode interferir no
processo produtivo de trabalho, na própria qualidade de vida do trabalhador e
até mesmo na assistência prestada ao usuário (Leite, Silva, 2007,

Felli,

Tronchin, 2010).
A partir dos dados apresentados, constata-se que os TMC
representam uma forma importante de adoecimento nos trabalhadores de
enfermagem com diferentes repercussões. Dessa forma, o capítulo a seguir
descreve o impacto dos TMC no processo de trabalho e consequentemente na
qualidade da assistência de enfermagem prestada aos pacientes.
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1.3 O IMPACTO DOS TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS NO PROCESSO
DE TRABALHO
As repercussões dos TMC estão relacionadas ao corpo físico e ao
aparelho psíquico do trabalhador e podem influenciar não somente a vida do
indivíduo como o seu desempenho profissional.
Uma pesquisa evidenciou que cerca de um terço (30,8%) da
totalidade dos anos vividos com incapacidade pelos trabalhadores é decorrente
desses agravos (Pinho, Araújo, 2007).
Pesquisas internacionais apontam que os TMC acarretam uma alta
carga de doença para o trabalhador, prejudicando seu funcionamento diário, a
sua qualidade de vida, e também impactam sobremaneira a participação e a
performance do trabalhador no contexto laboral (Ustun et al., 2004).
Primeiramente, pode-se destacar o absenteísmo relacionado aos sintomas, ou
seja, a ausência no trabalho em decorrência dos TMC.
O absenteísmo por doença reflete o estado de saúde dos
trabalhadores, e tem impactos econômicos importantes uma vez que gera
custos elevados às empresas e à seguridade social (Ferreira et al., 2012).
No contexto da enfermagem, esses custos são ainda mais
representativos, por esta profissão representar a maior força de trabalho em
saúde, aproximadamente 49,6 % do total de trabalhadores do setor de saúde
no Brasil são compostos por profissionais de enfermagem (Ministério da
Saúde, 2001).
Considerando as doenças psíquicas, segundo a OMS, a expectativa
é de que em 2020, a depressão seja a principal causa do absenteísmo em
países industrializados (WHO, 2000).
Um estudo realizado em um hospital universitário em São Paulo,
com profissionais de enfermagem, constatou que em relação ao afastamento
prolongado, os transtornos mentais estavam entre as quatro causas mais
frequentes das doze listadas, com 22% das ocorrências, perdendo posição
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apenas para as DORT com 30%. E entre os transtornos mentais, chamou a
atenção que 76% das ausências eram devido a episódios depressivos
(Sancinetti et al., 2009).
Pesquisa recente realizada em trabalhadores de enfermagem de um
hospital da Bahia identificou 35% de trabalhadores de enfermagem com TMC
(Rodrigues et al.,2014).
Pesquisas

internacionais

corroboram

com

os

resultados

apresentados, revelando que os transtornos mentais comuns como a
depressão, foram as causas mais freqüentes de ausência entre os servidores
públicos, e se mostraram fortes preditores do absenteísmo em relação a muitos
dias de falta, respectivamente (Heijbel et al., 2005; Hardy, Woods, Wall, 2003).
Dessa forma, existe uma vasta literatura sobre o adoecimento
psíquico na enfermagem, com o emprego de escalas e instrumentos com vistas
à mensuração e diagnóstico. Entretanto, as investigações sobre as
consequências do adoecimento psíquico no trabalho ainda são escassas e
enfocam predominantemente, o absenteísmo como principal consequência do
transtorno psíquico. Vale destacar que, sob o ponto de vista do trabalho e em
que medida esse trabalho sofre impacto pelo adoecimento mental, ainda existe
um vazio importante de conhecimento.
Pode-se destacar os estudos de presenteísmo com trabalhadores de
enfermagem, os quais descrevem as repercussões do adoecimento para o
trabalho, considerando a produtividade dos trabalhadores (Paschoalin, Griep,
Lisboa, 2012, Umann, Guido, Grazziano, 2012).
O presenteísta é aquele trabalhador que está no trabalho, mas não
está funcionando, ou pelo menos não até a sua plena capacidade. Os
britânicos e europeus têm principalmente se interessado na frequência do ato
de presenteísmo como um reflexo da insegurança no emprego e outras
características ocupacionais, e os norte-americanos têm se interessado na
produtividade como consequência do adoecimento (Johns, 2010).
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Enquanto a ausência do trabalhador impacta diretamente nos custos
e impõe a reorganização do trabalho, o presenteismo impacta na maioria das
vezes, de forma velada, na produtividade e gera grande insatisfação na equipe.
Estudos apontam o presenteísmo

como um catalisador para os

avanços teóricos, uma vez que tem a capacidade de contribuir para a literatura
sobre a lacuna que existe entre nenhuma produtividade (ou seja, absenteísmo)
e o engajamento pleno (Johns, 2010).
Portanto, no presenteísmo, embora o trabalhador componha o
quadro de pessoal, o mesmo não possui capacidade ou energia vital para
realizar o seu trabalho plenamente. Considerando que os TMC referem-se a
queixas somáticas e inespecíficas, essas podem trazer uma incapacidade
funcional comparável ou até pior do que os quadros considerados crônicos
(Goldberg, Huxley, 1992).
Importante ressaltar que esses distúrbios se desenvolvem quando
há alterações orgânicas significativas, e a partir desse ponto, surgem reações
fisiológicas e químicas, que modificam as atitudes, as emoções e o
comportamento dos indivíduos. Frequentemente, os indivíduos

começam a

apresentar

irritabilidade,

sintomas

como:

dificuldade

de

concentração,

ansiedade, fadiga, insônia e tristeza (Silva et al., 2011).
Observa-se com frequência que

nem sempre esses sintomas

impedem o indivíduo de estar presente no trabalho, no entanto, o seu
rendimento pode estar substancialmente afetado, comprometendo inclusive, a
qualidade e a precisão do trabalho executado.
Segundo Fiorotti (2010) e Silva, Menezes (2008) a alta prevalência
de TMC entre os profissionais de enfermagem além de causar danos na vida
pessoal do próprio trabalhador também o prejudica no trabalho por acarretar
consequências negativas nos cuidados por eles prestados, como a diminuição
na produtividade das atividades, queda na qualidade de assistência e
segurança do paciente.
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Insônia, ansiedade, dores de cabeça, entres outros sintomas
vinculados aos TMC podem comprometer a atenção exigida no processo de
cuidar e contribuir para a ocorrência de incidentes que comprometam a
segurança do paciente e do trabalhador (Urbanetto, 2013).
Importante lembrar que o processo de trabalho de enfermagem
exige dos trabalhadores além do conhecimento técnico científico, para
execução dos procedimentos específicos da assistência de enfermagem, uma
habilidade internacional para com os pacientes e familiares.
Em função do caráter relacional do trabalho em enfermagem, os
TMC ainda podem produzir irritabilidade e gerar conflitos e dificuldades
interpessoais com os demais membros da equipe, gestores e com o usuário e
sua família. Esses aspectos são pouco valorizados no cotidiano e pouco
relacionados a ocorrência de eventos adversos no cuidado em enfermagem
(Urbanetto, 2013).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) identificou um dos
sintomas de TMC, o cansaço, como o principal fator causador de erros nos
sistemas de saúde (OMS, 2009).
De acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos, foi
revelado que o cansaço, pode prejudicar o desempenho cognitivo e motor do
trabalhador de saúde no mesmo grau como se ele estivesse intoxicado com
álcool e induzir seriamente o profissional ao erro (Patterson, 2012).
Anualmente os erros médicos e eventos adversos afetam 100
milhões de usuários nos Estados Unidos e contribuem para um aumento
adicional com gastos em saúde de mais de 28 bilhões de dólares (Kohn,
Corrigna, Donaldson, 2000).
Estudo recente conduzido no cenário nacional evidenciou angústia e
preocupação com a segurança dos pacientes relacionadas ao comportamento
inadequado de muitos trabalhadores de enfermagem por alterações psíquicas.
Algumas gerentes relatam erros na administração de medicamentos, abandono
do plantão sem comunicação à chefia e uso de medicamentos e outras
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substancias durante a jornada de trabalho, gerando situações que podem
colocar a assistência de enfermagem em risco (Baptista, 2014).
Na verdade, ser portador de TMC é uma condição que não implica
diagnóstico psiquiátrico formal, porém representa custos enormes em termos
de sofrimento psíquico, impacto nos relacionamentos e na qualidade de vida do
indivíduo, comprometendo o desempenho nas suas atividades profissionais
(Fiorotti, 2010).
Nesse

aspecto,

a

gravidade

do

adoecimento

mental

dos

trabalhadores de enfermagem pode ser negligenciada nos serviços de
medicina do trabalho e nas instituições e por esta razão, representa para os
gestores, uma fonte a mais de preocupação para organizar o cotidiano de
trabalho (Baptista, 2014).
Evidencia-se então que, frequentemente o trabalhador com TMC
não está afastado, entretanto por sinalizar que algo não está bem do ponto de
vista psíquico, exige que os gerentes façam uma avaliação das tarefas que
podem ser ou não executadas, o que impõe ainda uma subjetividade na
avaliação por um profissional que não possui formação específica para
prescrever e qualificar tal restrição (Baptista, 2014).
Os TMC trazem ainda consequências negativas também no âmbito
social: com o aumento de demanda nos serviços públicos de saúde, causa
importante de afastamento no trabalho e aumento dos gastos com
previdência social, além de serem considerados como potenciais substratos
para o desenvolvimento de transtornos mais graves (Almeida et al., 2007,
OMS, 2001).
Além da alta prevalência na população e dos possíveis custos
relacionados à presença de TMC, alguns estudos têm associado à presença de
TMC com polifarmácia. Outros estudos verificaram a não adesão dos
indivíduos ao tratamento, quando havia associação de TMC com doenças
crônicas, principalmente hipertensão arterial e diabetes (Gomes, Miguel,
Miasso, 2013).
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Nesse aspecto, as razões para taxas de falta de aderência tão altas,
em torno de 75%, podem ser explicadas devido a presença dos TMC
influenciarem negativamente à compreensão da importância de seguir as
recomendações médicas (Gomes, Miguel, Miasso, 2013).
Apesar de todo o prejuízo que os TMC entre os profissionais da
saúde comprovadamente afetam a sociedade,

até mesmo com gastos

financeiros, observamos poucas referências e estudos na área que se
comprometam a

elaborar alternativas para detecção e resolução desses

distúrbios nessa população específica.
Nesse aspecto, surge à importância do monitoramento dessas
condições por meio de instrumentos que possam subsidiar políticas de Saúde
do Trabalhador que preservem a saúde dos trabalhadores e assegurem a
qualidade do trabalho.
Nos últimos anos, alguns instrumentos internacionais foram criados
com vistas à avaliação

dos TMC entre os trabalhadores de modo geral,

entretanto, esses instrumentos comumente trazem elementos genéricos sobre
atividades exercidas por diversas profissões e não contemplam os aspectos
peculiares presentes no trabalho em saúde.
Considerando o exposto, acreditamos que por meio da aplicação de
um instrumento direcionado aos aspectos particulares do trabalho de
profissionais da saúde, em especial no contexto da enfermagem, será possível
detectar com maior precisão quais são os trabalhadores de saúde prejudicados
no trabalho por apresentarem transtornos mentais comuns e identificar quais
são os aspectos específicos do trabalho prejudicado para posteriores
melhorias.
Nesse contexto, a presente pesquisa pretende realizar a tradução e
adaptação transcultural do Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ),
desenvolvido por profissionais da saúde com enfoque em um contexto
ocupacional específico, o trabalho em saúde. O questionário é composto por
itens que se referem mais diretamente a prática atual de trabalho dos
profissionais de saúde e as experiências concretas vivenciadas por estes
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trabalhadores. Esta aproximação facilita a identificação precoce de aspectos
específicos do trabalhado que estão comprometidos devido à presença de
transtornos mentais comuns, tornando possível a elaboração de intervenções
mais sólidas.
Por ser um questionário de características bem definidas, o Nurses
Work Functioning Questionnaire, pode, após a sua aplicação se tornar um
instrumento útil para a proposição de estratégias de intervenção especificas, de
forma individualizada para cada profissional, facilitando a abordagem pelo
interventor, facilitando a compreensão do profissional prejudicado, e assim
reduzindo o tempo da intervenção e produzindo resultados mais precisos.
Ao adaptarmos um questionário de detecção precoce em TMC e
próprio para os trabalhadores em saúde, estaremos contribuindo para uma
melhor qualidade de vida no trabalho, servindo também como um alerta para
que este profissional procure ajuda e evite o desenvolvimento transtornos
mentais mais graves, assim como minimizar os riscos em relação à assistência
prestada por esses trabalhadores.
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2 QUESTIONÁRIO
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Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ)
Desde a década de 1970, a quantidade de estudos transculturais
vêm crescendo intensamente em diferentes áreas e nesse aspecto, a literatura
científica evidência um grande esforço da comunidade cientifica em
estabelecer normas para a realização das pesquisas por meio de guias e
protocolos (Ferreira et al., 2014, Beaton et al., 2000).
Na área de Saúde do Trabalhador, a carência de ferramentas
investigativas

tem

motivado

muitos

pesquisadores

à

construção

de

questionários bem como, à tradução e adaptação de questionários já
desenvolvidos em outros contextos, que obtiveram sucesso na avaliação de
constructos relevantes para o avanço da pesquisa (Mininel, 2010).
Tratando-se

de

instrumentos

direcionados

aos

impactos

do

adoecimento no processo de trabalho, pode-se citar alguns, como o Standford
Presenteeism Scale (SPS), o Work Productivity and Activity Impairment
Questionnaire (WPAI), WorkLimitationQuestionnaire (WLQ) (Gärtneret al., 2011).
Observa-se que a análise nesses questionários é realizada com foco
na produtividade do trabalho, no gerenciamento de tempo, na demanda de
produção, entre outros devido a problemas de saúde, sendo cada uma
operacionalizada de forma diferente. Entretanto, a capacidade dessas escalas
de avaliar as habilidades específicas dos trabalhadores em decorrência de
transtornos ainda não está definida (Gärtner et al., 2012).
Nesse aspecto, uma questão importante que embasou a construção
do Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ) é o pressuposto de que
mesmo transtornos mentais leves também podem resultar em prejuízo no
trabalho, ainda que o trabalhador não esteja consciente da presença de
problemas de saúde mental e de suas consequências. Outro ponto é que os
instrumentos existentes na atualidade foram desenvolvidos para o contexto de
trabalho em geral, em vez de enfocar em um grupo ocupacional (Gärtner, 2012).
Uma vantagem de se concentrar no trabalho específico é que os
itens de uma medição podem referir-se mais diretamente à prática de trabalho
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real e experiências concretas daquele grupo de trabalhadores. Esta abordagem
permite a detecção de aspectos específicos de funcionamento no trabalho que
são prejudicados e, portanto, permite intervenções concretas subsequentes.
Assim, o NWFQ foi desenvolvido no por uma psicóloga e
colaboradores, no Coronel Institute for Occupational Health, na University of
Amsterdam, Holanda no ano de 2011, para a detecção precoce dos prejuízos
no funcionamento do trabalho devido à TMC em enfermeiros e demais
profissionais de saúde. O questionário se propõe a identificar quais são os
aspectos específicos do processo de trabalho que se tornaram prejudicados
em decorrência dos transtornos mentais comuns (Gärtner, et al., 2012).Apesar
da literatura internacional já ter elaborado questionários que abordam a
presença de transtornos mentais em trabalhadores, estes questionários são
genéricos e foram desenvolvidos para o contexto de trabalho em geral. Gartner
et al. (2011) justificam ter optado criar seu questionário direcionada ao grupo
laboral da saúde, devido a alta incidência de transtornos mentais comuns que
afetam esse indivíduos, em especial os enfermeiros que por exemplo, dispõem
de um risco relativo de depressão três vezes maior em comparação com outros
trabalhadores e por desempenharem atividades bem específicas.
A ideia central do questionário consiste em mensurar os prejuízos no
trabalho para criar estratégias de prevenção de deficiências no funcionamento
do trabalho devido a transtornos mentais comuns em trabalhadores de saúde.
Para as autoras que desenvolveram o questionário, para reduzir os
riscos com problemas de funcionamento do trabalho devido aos TMC é
necessário obter uma visão mais aprofundada dos diferentes aspectos do
processo de trabalho que podem ser afetados devido aos TMC, vislumbrando o
desenvolvimento de intervenções específicas e direcionadas aos aspectos
identificados (Gärtner et al., 2011).
Ainda tratando-se de funcionamento no trabalho, com base na
literatura da área de saúde ocupacional e organização e psicologia do trabalho,
existe um modelo conceitual de funcionamento do trabalho: no início, dois
elementos chave do funcionamento do trabalho são distintos: tarefas versus
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contexto. Os aspectos das tarefas incluem todas as atividades realizadas por
um trabalhador que compõe o núcleo do trabalho. Os aspectos de contexto
referem-se a todo o comportamento que apóia a organização e o ambiente
social em que as tarefas são executadas, incluindo interações interpessoais e
comportamento de ajuda (Gartner et al., 2012).
Além disso, a premissa é que ao se conhecer os aspectos exatos de
funcionamento de trabalho que estão prejudicados sem decorrência dos
transtornos mentais, pode-se propositalmente intervir de forma pró-ativa. No
curto prazo, o conhecimento das deficiências poderia resultar em aumento da
conscientização por parte dos trabalhadores, supervisores e gestores, o que
pode ser um ponto de partida para discussão e apoio pessoal. Além disso, o
comportamento de solicitar a ajuda pode ser estimulado a partir do
conhecimento de quais aspectos da dinâmica do trabalho estão prejudicados.
Finalmente, a detecção de problemas no funcionamento do trabalho
devido aos TMC podem guiar no desenvolvimento de ações intencionais para
melhorar o funcionamento do trabalho e contribuir para soluções para
problemas de saúde mental subjacentes (Gartner et al., 2012).
Dessa forma, intervenções podem ser iniciadas com base nas
pontuações do NWFQ para atingir diretamente a reorganização temporária do
trabalho ou desencorajar o exercício de tarefas específicas, além de tratar os
trabalhadores adequadamente (Gärtner, et al., 2011).
Este questionário de auto relato é composto por 50 itens e que estão
divididos em sete domínios ou subescalas:
1. Cognitive aspects of talk executions and general incidents;
2. Impaired decision making;
3. Causing incidents at work;
4. Conflicts and irritations with collegues;
5. Avoidance behavior;
6. Conflicts and irritations with collegues;
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7. Impaired contact with patients and their family;
8. Lack of energy and motivation.

A resposta de cada item que compõe as subescalas do questionário
é dada no formato do tipo Likert (0 = discordo totalmente a 6 = concordo
totalmente); (0 = discordo a 4 = Concordo); (0 = nenhuma dificuldade a 6 =
grande dificuldade), é composto por categorias de freqüência relativa (0 =
quase nunca a 6 = quase sempre , 0 = quase nunca a 4 = quase sempre ), e as
categorias de resposta de freqüência absoluta (0 = nenhuma vez a 6 = mais de
uma vez por dia) (Gärtner et al., 2011).
Ressalta-se que, além do formato de resposta específica para cada
item, uma categoria de resposta "não se aplica ao meu trabalho " também é
fornecido na subescala de Causing incidents at work. No cálculo, esta resposta
deve ser tratada como um valor em falta (Gärtner et al., 2011).
Por fim, as subescalas devem ser calculadas separadamente e da
seguinte forma:

(soma da pontuação do item * 100)
--------------------------------------------------------------------------------------------(número de itens da subescala * pontuação máxima de cada item)
Lembrando que a soma das subescalas varia de 0-100.

No estudo original concluiu-se que o NWFQ é um questionário
reprodutível, que permite o autopreenchimento dentro de um período razoável
de tempo e com alta validade de conteúdo. O índice de alfa de Cronbach variou
entre 0,7 e 0,94 e o intervalo de confiança entre as escalas se manteve em
95% (Gartner et al., 2011).Já no estudo que avaliou especificamente as
propriedades psicométricas foi determinado que o questionário possuía boas
propriedades psicométricas em seis dos sete domínios. O segundo domínio:
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Impaired decision making, apresentou um alfa de Cronbach de 0,16 e portanto,
não mostrando capacidade suficiente para discriminar o sujeito e a associação
com medidas prejudiciais de funcionamento no trabalho, assim a autora
desencorajou o uso desta subescala e desta forma o excluímos de nosso
questionário final (Gartner et al., 2011).
O questionário deve ser aplicado somente para enfermeiros e
trabalhadores da saúde por abordar aspectos particulares do trabalho destes
profissionais. As seis subescalas incluem itens relacionados ao processo de
trabalho e seus resultados, bem como aspectos referentes ao clima
organizacional, comportamento com outros componentes da equipe e
execução de tarefas peculiares desta classe de colaboradores, facilitando a
reflexão sobre as situações de trabalho e permitindo o auto relato. Todos os
itens devem ser respondidos pelos trabalhadores baseando-se nas últimas
quatro semanas de trabalho (Gartner et al., 2011).
É importante compreender que os prejuízos ocasionados pelos TMC
no trabalho de enfermeiros ou trabalhadores da saúde não resultam apenas na
diminuição de produtividade ou limitações para a empresa, eles apresentam
um risco considerável para o paciente. Por meio da aplicação do NFWQ, os
danos

ocasionados

pelos TMC

no

trabalho

são

reconhecidos

mais

rapidamente, tornando possível a criação de intervenções diretas no
desenvolvimento das atividades laborais, que acabam por contribuir para a
melhora na qualidade de vida no trabalho, e de forma indireta para melhora da
qualidade da assistência.
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3 OBJETIVO
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Realizar a adaptação transcultural do Nurses Work Functioning
Questionnaire (NWFQ) para a língua portuguesa no contexto brasileiro.
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4 MATERIAL E MÉTODO
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4.1 Delineamento do estudo
Trata-se de um estudo metodológico cuja proposta foi adaptar
transculturalmente um questionário que visa identificar aspectos específicos do
processo de trabalho que se tornaram prejudicados em decorrência dos
transtornos mentais comuns em trabalhadores de enfermagem e profissionais
da saúde para o contexto brasileiro.
O termo 'adaptação' tem sido mais empregado do que o termo
'tradução', pois adaptação compreende todos os procedimentos que se referem
à adequação da nova versão do instrumento, transcendendo a tradução
idiomática (Hambleton, Merenda, Spielberger, 2005).
Conforme recomendações da literatura internacional, esta pesquisa
seguiu com rigor a metodologia proposta para atingir a equivalência linguística
entre a versão original e a versão adaptada e manter culturalmente a validade
do conteúdo do instrumento na realidade brasileira (Beaton et al., 2007).

4.2 Aspectos éticos
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) e aprovado por meio do
parecer de número: 884.453. (Anexo A)
O contato para autorização da adaptação transcultural foi obtida por
meio de correio eletrônico com a autora principal do NWFQ e o processo foi
iniciado após a autorização.(Anexo B)
Em cumprimento a norma 466\12 para a realização de pesquisas
com seres humanos, precedendo a realização do pré-teste, todos os
participantes do estudo receberam o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e foram informados da razão e finalidade da pesquisa e
que sua participação era anônima, voluntária e que não apresentavam -lhes
risco.( Anexo C )
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4.3 Processo de Adaptação Transcultural do NWFQ
É comum o intercâmbio de conhecimento entre diversas culturas
especialmente no campo da saúde. Na atualidade, pode-se enumerar vários
questionários desenvolvidos internacionalmente e adaptados para diferentes
realidades em todo o mundo.
Para introduzir um instrumento em uma nova realidade a tradução
lingüística não é suficiente, é preciso que o mesmo seja adaptado
culturalmente (Beaton et al., 2000).
A presente pesquisa seguiu a metodologia recomendada pela
literatura internacional proposta por Beaton et al. (2000) a respeito do processo
de adaptação cultural de instrumentos de medida. O rigor no desenvolvimento
da adaptação de um novo instrumento se faz necessário, pois além de
possibilitar a comparação de resultados entre duas realidades diferentes, reduz
tempo, recursos pessoais e financeiros (Falcão, 2003).
As

etapas

propostas

por

publicações

reconhecidas

internacionalmente para adaptação cultural do NWFQ para a língua portuguesa
no contexto brasileiro foram: tradução, síntese das traduções, retrotradução,
comitê para revisão e pré-teste (Beaton et al., 2000, Hutchinson et al., 1996,
Guillemin, 1995, Guillemin et al., 1993).
A seguir apresentamos as etapas percorridas no presente estudo:

 Tradução para a língua portuguesa
A primeira etapa consiste na tradução para a língua portuguesa do
questionário NWFQ originalmente desenvolvida em inglês. A tradução foi
realizada

por

dois

profissionais

independentes

que

eram

tradutores

juramentados e que tinham como língua materna o português falado no Brasil.
A literatura recomenda a realização de duas traduções para se tornar possível
a análise das interpretações divergentes, a detecção de erros e discrepâncias
(Alexandre, Guirardello, 2002).
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Os tradutores apresentavam perfis diferentes: o primeiro possuía
conhecimento na área da saúde e foi informado do objetivo do questionário e
suas propriedades, já o segundo tradutor não foi informado dos conceitos que
eram necessários serem examinados e não tinha formação na área clínica ou
médica, conforme recomendações da literatura (Beaton et al., 2000).
Essa seqüência de atividades teve como objetivo garantir a detecção
de erros e de interpretações ambíguas ou divergentes entre os tradutores
selecionados (Alexandre, Guirardello, 2002).

 Síntese das traduções
Nesta etapa realizou-se a comparação entre as duas traduções, e os
dois tradutores juntamente com a pesquisadora sintetizaram os resultados de
cada item do questionário com o objetivo de alcançar um consenso final para
produzir uma tradução única, conforme preconiza Beaton et al. (2000).

 Retrotradução
Com apenas uma versão já consolidada na etapa anterior, resultante
das duas traduções, procedeu-se com a retrotradução para a língua original do
questionário. Para tanto, a pesquisadora contou com dois tradutores
independentes, cuja língua materna era o inglês, e que não haviam participado
da primeira fase da pesquisa, e tinham como idioma de origem o mesmo
idioma em que o questionário originalmente foi desenvolvido, neste caso o
inglês (Beaton et al., 2000).
Além disso, os tradutores não eram profissionais da área da saúde e
não foram informados sobre o conteúdo do questionário e os objetivos a serem
explorados, diminuindo assim a possibilidade de viés, conforme recomendação
da literatura (Alexandre, Guirardello, 2002).
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Esta fase é um processo importante de verificação de validade para
garantir que a versão traduzida reflita o mesmo conteúdo que as versões
originais (Beaton et al., 2000).

 Comitê para revisão
O comitê foi composto por cinco profissionais fluentes na língua
inglesa e especialistas com formação acadêmica na área da saúde (Beaton et
al., 2000).
Esses profissionais compararam e revisaram as traduções para o
português, a síntese e as retrotraduções, a fim de reunir todas as versões do
questionário e entrar em um consenso final em relação às discrepâncias para
produzir a versão final para o pré-teste (Kimura, 1999).
A formação desse comitê é fundamental para a avaliação da
equivalência cultural do questionário e desenvolvimento de uma versão final
com a certificação que ela será totalmente compreensível. Faz-se necessário
também uma equivalência cultural, semântica, idiomática, conceitual e
experimental para cada item (Alexandre, Guirardello, 2002).
A equivalência semântica refere-se ao significado das palavras,
considerando o vocabulário e a gramática. A idiomática considera as
expressões idiomáticas e coloquiais que devem equivaler em ambos os
idiomas. Na equivalência experimental, ou também chamada cultural, as
situações retratadas nos itens da versão original devem corresponder às
vivenciadas na cultura alvo, ou seja, na cultura brasileira. E a equivalência
conceitual engloba a validade do conceito explorado e os eventos
experimentados pelos sujeitos inseridos nesta mesma cultura de destino do
questionário (Kimura, 1999).Por fim as duas versões, a original e a versão em
português foram consideradas equivalentes, portanto, ambas são capazes de
medir os mesmos conceitos nos dois contextos culturais.
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 Pré-Teste
A fase final do processo de adaptação cultural é o pré-teste, em que
a versão final do questionário é submetida a uma avaliação preliminar para
verificar sua equivalência em relação a versão original (Kimura, 1999).
Beaton et al. (2000) sugerem que a versão final produzida pelo
comitê de peritos seja aplicada em 30 a 40 representantes da população alvo,
para averiguar a compreensão dos itens do questionário. Em caso de dúvidas
ou dificuldades, os respondentes podem propor termos mais compreensíveis a
sua realidade.
Dessa forma, para realizar o pré-teste o questionário foi aplicado em
35 trabalhadores de enfermagem, incluindo os trabalhadores de nível superior
e técnico.
A literatura recomenda que após a aplicação da escala, pelo menos
15% dos sujeitos sejam entrevistados individualmente em relação ao
entendimento dos termos e ao preenchimento das respostas (Ciconelli et al.,
1999). Assim, após a aplicação do questionário, seis trabalhadores foram
entrevistados.
O pré-teste é fundamental para garantir o sucesso do processo por
permitir ao pesquisador identificar erros e confirmar que todas as perguntas
podem ser facilmente compreendidas, de modo a avaliar não só a qualidade da
tradução, mas também verificar aspectos práticos de sua aplicabilidade
(Alexandre, Guirardello, 2002).

 Avaliação das propriedades psicométricas
Para realizar a adaptação de um instrumento para outras culturas é
altamente recomendável garantir que a nova versão demonstrou as
propriedades de medição necessárias para a aplicação pretendida. Essa
verificação psicométrica ocorre pelo processo de validação e confiabilidade
(Beaton et al., 2007).
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Validação
A validade é uma propriedade psicométrica importante para se
avaliar a qualidade de um instrumento (Polit, Hungler, 1995).
A validade verifica se o instrumento mede exatamente o que se
propõe a medir (Roberts et al. 2006). Isto é, examina a capacidade de um
instrumento medir com precisão o fenômeno a ser estudado (Contandriopoulos,
1999). Pode-se considerar um instrumento válido quando ele consegue avaliar
realmente seu objetivo.
Autores descrevem várias maneiras de se verificar a validade de um
instrumento, a saber: validade de conteúdo, validade de face, validade de
construto e validade relacionada com critério (Campos, 2011). Os tipos de
validade variam conforme o tipo de informação fornecida e o objetivo do
pesquisador, portanto na presente pesquisa, optamos pela validade de
conteúdo.
A Validade de conteúdo consiste em julgar em que proporção os
itens selecionados para medir uma construção teórica representam bem todas
as facetas importantes do conceito a ser medido (Contandriopoulos, 1999). A
literatura contemporânea recomenda avaliar a validade de conteúdo através de
procedimentos quantitativos.
Dentre algumas práticas, optou-se neste estudo, por empregar o
Índice de Validade de Conteúdo (IVC), método que avalia a concordância dos
juízes quanto a representatividade da medida em relação ao conteúdo
estudado. Por esse processo, os itens e o questionário como o todo são
considerados válidos se obtiverem um IVC maior que 0,8 (Souza, Turrini,
Poveda, 2015; Oliveira, Lopes, Fernandes, 2014).
A

validade

de

conteúdo

é

fundamental

no

processo

de

desenvolvimento e adaptação de instrumento de medidas. No entanto,
apresenta limitações por ser um processo subjetivo. Dessa forma, sua
utilização não elimina necessidade de aplicação de medidas psicométricas
adicionais (Rubio et al., 2003).

49

Confiabilidade
A confiabilidade é a capacidade em reproduzir um resultado de
forma consistente no tempo e no espaço, ou com observadores diferentes
(Contandriopoulos, 1999), indicando aspectos sobre a coerência, precisão,
estabilidade, equivalência e homogeneidade (Lobiondo, Haber, 2001).
Constitui um dos critérios principais de qualidade de um instrumento (Polit,
Hungler, 1995).
O coeficiente alfa de Cronbach é um índice utilizado para medir a
confiabilidade do tipo consistência interna, ou seja, para avaliar a magnitude
em que os itens de um questionário estão correlacionados (Cortina, 1993). É
certamente uma das ferramentas estatísticas mais importantes e difundidas em
pesquisas envolvendo a construção de testes e foi, portanto, a ferramenta
escolhida para avaliar a confiabilidade de nosso questionário.

4.4 Local da Pesquisa
A pesquisa foi realizada no Hospital São Paulo localizado na cidade
de São Paulo, Brasil. O Hospital São Paulo é um hospital público, vinculado a
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), de nível terciário de caráter
generalista e considerado um centro de referência no ensino e pesquisa na
área da saúde do Estado de São Paulo. Esta instituição se responsabiliza por
atender pacientes de todas as idades e conta ao todo com 743 leitos, sendo
121 leitos de UTI e Semi Intensiva e 51 leitos de Emergência, 510 leitos de
Unidades de Internação, 35 leitos de Hospital-dia e 26 leitos externos.
O setor selecionado para a realização da pesquisa foi a Unidade de
Cirurgia Cardíaca, que é composta por unidade intensiva, semi-intensiva e
enfermaria. Englobando as três unidades temos ao todo, 27 leitos, com um
quadro de profissionais da área de enfermagem perfazendo um total de 42
trabalhadores. Esta unidade é responsável pelos cuidados pela assistência ao
paciente após a realização de cirurgia cardíaca desde o pós-operatório
imediato até sua evolução para a alta hospitalar. É um centro de alta
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complexidade,

com

pesadas

jornada

de

trabalho,

caracterizado

pela

permanência de pacientes em estado grave, que faz com que os profissionais
entrem em contato frequente com o sofrimento e morte, itens importantes no
desenvolvimento de processos de desgastes devido a cargas psíquicas.

4.5 População
A versão adaptada do NWFQ foi aplicada em trabalhadores de
enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) dos períodos:
matutino, vespertino e noturno, totalizando 35 trabalhadores. A amostra foi
caracterizada sócio demograficamente quanto à idade, sexo, raça, turno de
trabalho, tempo de trabalho como profissional de enfermagem e a presença ou
não de um segundo vínculo empregatício.
Atendentes de enfermagem, profissionais com atividades de caráter
administrativo, profissionais afastados sob qualquer tipo de licença ou que
gozavam de férias no período de coleta de dados foram excluídos da pesquisa,
além daqueles que não responderam integralmente o questionário.

4.6 Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada no período de março a maio de 2015
pela própria pesquisadora. A versão brasileira do instrumento NWFQ foi
entregue aos trabalhadores no início da jornada de trabalho e foi acordado o
prazo para a devolução de acordo com as necessidades de cada indivíduo.
Entretanto, o prazo médio de devolução foi de três dias.
Todos os participantes foram esclarecidos sob o propósito,
importância e futura contribuição do estudo, e também receberam informações
sucintas em relação ao auto-preenchimento do questionário que deveria ser
respondido de forma integral e individual.
Após a devolutiva de todos os questionários, foram selecionados
seis participantes, conforme recomenda a literatura, a fim de identificar
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possíveis falhas na compreensão dos termos (Ciconelli, 1999).

Todos os

apontamentos foram incorporados na versão final do questionário.

4.7 Análise dos dados
Após a aplicação do pré-teste realizou-se primeiramente uma
análise descritiva para a caracterização da população alvo. Os participantes
preencheram uma ficha adicional com dados referentes a idade, sexo, raça,
turno de trabalho, tempo de trabalho como profissional de enfermagem e a
presença ou não de um segundo vínculo empregatício.. Os dados coletados
foram inseridos em banco de dados (SPSS for Windows, versão 7.5), e depois
submetidos à análise estatística.
Em seguida, o questionário foi avaliado quanto a sua confiabilidade.
Neste estudo optou-se por verificar este aspecto psicométrico através do alfa
de Cronbach.
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5 RESULTADOS
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Os dados estão apresentados e discutidos seguindo as seguintes
etapas: Tradução e síntese das traduções, retrotradução, comitê de juízes e
validação e pré-teste, conforme proposto por Beaton et al. (2000).

5.1 Tradução e Síntese das traduções
Como debatido anteriormente no método, o questionário foi
encaminhado para dois tradutores juramentados pela Associação Profissional
dos Tradutores Públicos e Intérpretes do Estado de São Paulo (ATPIESP) e
que tinham como língua materna o português falado no Brasil.
Nesta etapa, o objetivo era de comparar o resultado entre as duas
traduções para mostrar as ambiguidades encontradas no questionário original.
O primeiro tradutor não tinha formação acadêmica na área de
ciências da saúde e não estava ciente sobre o objetivo da tradução, assim o
resultado de sua tradução foi mais literal.
O segundo tradutor era médico e possuía conhecimento a respeito
dos conceitos que estavam sendo examinados no questionário a ser traduzido,
portanto sua tradução apresentou uma equivalência maior com perspectiva
clínica e se aproximou mais do contexto real.
Após a apresentação das duas versões foi realizada uma reunião
entre a pesquisadora e os tradutores para discutir as divergências encontradas
em ambos os questionário para se chegar a um consenso. O produto desta
análise originou um relatório sintetizado no quadro a seguir:
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Quadro 1. Síntese das traduções
Termo original
Keeping sufficient
overview of your
tasks

Tradutor 1

Tradutor 2

Consenso

Manter suficiente Manter supervisão Manter suficiente
visão geral de
suficiente de suas
visão geral de
suas tarefas
tarefas
suas tarefas

Justificativa
Mantido os termos
que mais se
aproximam do
sentido proposto e
realizada a
construção da frase
da forma mais
simplificada

Preventing
incidents in your
work

Prevenir
acidentes no
trabalho

Evitar incidentes
em seu trabalho

Evitar incidentes
no trabalho

Mantido o primeiro
termo que mais se
aproxima do
contexto desejado
e mantido o
segundo termomais
próximo da
tradução original

Taking time for
your patients

Dar tempo para
seus pacientes

Ter tempo para
seus pacientes

Ter tempo para
seus pacientes

Mantido o termo
mais coerente ao
contexto

Does not look
forward to a
working day\ shift

Não fica ansioso
para que chegue
seu dia de
trabalho\plantão

Não aguardo com
entusiasmo por
um dia de
trabalho\plantão

Não fica
entusiasmado
para que chegue
seu dia de
trabalho\plantão

Mantido o termo
mais próximo da
versão original

I have great
difficulty in getting
throught a working
day

Tenho muita
dificuldade em
transpor o dia de
trabalho

Sinto muita
dificuldade para
concluir um dia de
trabalho

Tenho muita
Mantida a tradução
dificuldade de
mais próxima da
concluir um dia de
original
trabalho

I have the need for Sinto necessidade Preciso de mais de
Tenho
an extra dayoff to de mais de um dia
um dia de folga
necessidade de
be able to get
de folga para poder para conseguir
mais de um dia de
through the working transpor bem a
concluir bem a
folga para
week well
semana de
semana de
conseguir concluir
trabalho
trabalho
bem a semana de
trabalho
I do not succeed in
listening well to
my patients

Nunca consigo
ouvir bem meus
pacientes

Não consigo
Não consigo ouvir
escutar bem meus
bem meus
pacientes
pacientes

Modificado o
primeiro termo para
ficar mais próximo
da tradução original
e mantido o
segundo termo em
sua versão mais
usual
Mantido o termo
que melhor
compreende ação
proposta
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I notice myself
Eu me pego
Percebo que trato Percebo que trato
that I treat patients
tratando os
os pacientes de
os pacientes de
too roughly
pacientes de forma forma muito rude
forma muito rude
rude
I am curt toward
patients or their
family

Sou direto com
meus pacientes e
familiares

Fui rude com
meus pacientes e
familiares

Fui seco com
meus pacientes e
familiares

Mantido o termo
que melhor se
insere no cenário
proposto
Escolhido um novo
termo que melhor
se refere ao
sentido proposto
pela ação

Performing and
Realizando e
Realizar e
Realizando e
Mantida a versão
reporting actions fazendo relatórios
documentar
relatando ações
da frase mais
e.g: in the nursing de ações exemplo:
ações, por
exemplo: plano de próxima da versão
plan or treatment
plano de
exemplo: plano de enfermagem ou
original,
plan
enfermagem ou
enfermagem ou
plano de
(possivelmente
plano de
plano de
tratamento
sofrerá adaptação)
tratamento
tratamento
Leaving for a
moment so you
can be alone

Saiu um pouco
para ficar sozinho

Afastar um pouco
para ficar sozinho

Saiu um pouco
para ficar sozinho

Mantida a versão
mais próxima do
original

Making decisions
Tomada de
Deixo as decisões Deixo as decisões
Mantido a
I leave to my
decisões deixo
para os meus
para os meus
construção da frase
colleagues
para meus colegas
colegas
colegas
da forma mais
usual
I often only do
what is absolutely
necessary

Com frequência
só faço o que é
absolutamente
necessário

I am often
Normalmente fico
astonished at how
surpreso com
easy it is for others quanto é fácil os
to upset me
outros me irritarem

I often get angry
about matters at
work

Em geral faço
apenas o que é
absolutamente
necessário

Frequentemente Escolhido um novo
faço apenas o que termo que mais se
é absolutamente aproxima da versão
necessário
original

Em geral fico
impressionado
como os outros
facilmente me
chateiam

Frequentemente Mantido a tradução
fico
literal de todos os
impressionado o
termos
quanto é fácil os
outros me
chatearem

Com frequência Frequentemente
fico bravo por
fico com raiva em
causa de assuntos
relação às
de trabalho
questões de
trabalho

Frequentemente Mantido os termos
fico com raiva
com o sentido mais
sobre as questões próximo do original
de trabalho
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Ao analisar o quadro 1, observa-se que dos 47 itens, apenas 15
apresentaram divergências relevantes entre as traduções, ou seja, na maioria
dos itens, os tradutores tiveram a mesma percepção de sentido.
Este fato pode ser explicado devido aos componentes do
questionário conter frases curtas, com uma linguagem simples e que se
aproxima do cotidiano. Quanto às diferenças encontradas entre as traduções, o
quadro de justificativas evidencia que na maioria dos casos, manteve-se o
termo literal ou o termo com sentido mais próximo do questionário original,
mesmo que em algumas situações, o termo não correspondesse exatamente à
realidade.
Essa etapa é de extrema importância, para a identificação das
principais divergências entre os termos nas traduções, o que é essencial para
as etapas posteriores da adaptação.
Salienta-se que em algumas ocasiões optou-se por aproximar a
construção das frases à forma mais simplificada ou ao sentido mais coerente
dentro do contexto.

5.2 Retrotradução
A versão consolidada das traduções iniciais do NWFQ para o
português falado no Brasil foi submetido à retrotradução para a língua original
do questionário o inglês, com o objetivo de certificar-se que a versão traduzida
refletia o conteúdo dos itens da versão original. Durante esta etapa, alguns
termos traduzidos novamente para o inglês pelos retrotradutores, ficaram
diferentes do questionário original, a saber: inclusão de artigo, mudança do
singular para o plural, mas sem acarretar diferenças significativas, como
problemas de equivalência semântica ou de conteúdo. Deste o modo, os
termos que apresentaram alteração de sentindo em relação ao original no
momento da retrotradução, foram pontuados e estão descritos no quadro a
seguir inclusive com suas respectivas sugestões de mudança.
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Quadro 2. Retrotradução
Termo traduzido consolidado

Considerações

Evitar incidentes em seu trabalho

Termo proposto: prevenir, por traduzir com
mais precisão o sentido da ação proposta

Fui seco com os pacientes e seus familiares

Termo proposto: rude, por refletir com mais
coerência o contexto abordado

Realizando e relatando ações (ex, plano de
enfermagem e plano de cuidados)

Termo proposto: anotando, por ser mais
apropriado a realidade brasileira

Frequentemente fico impressionado com o
quanto é fácil os outros me chatearem

Termo proposto: surpreso, por melhor
caracterizar o sentido do termo original

A discussão e análise dos dados provenientes da retrotradução
elucidaram alguns termos dúbios que haviam sido discutidos durante a síntese
das traduções devido à dificuldade de entendimento. Apartir da análise do
quadro 2, observa-se que todos os itens indicados geraram alguma divergência
entre os tradutores durante a primeira fase da adaptação do questionário e
também produziram certa dificuldade para serem retrotraduzidos para o inglês.
Dessa forma, esses itens devem ser novamente revistos nas próximas etapas
do estudo. Em uma perspectiva geral, pontua-se que o questionário apresenta
itens curtos e objetivos, com linguagem simples e próxima do cenário
vivenciado pela população alvo o que facilita sua interpretação e posterior
tradução.

5.3 Comitê de juízes e validade de conteúdo
O comitê de juízes foi composto por cinco enfermeiros fluentes na
língua inglesa e com experiência em processos de adaptação transcultural de
instrumentos. Optou-se em selecionar apenas enfermeiros para o comitê de
juízes, para que a avaliação dos itens pudessem refletir de forma fiel as
situações vivenciadas no contexto de trabalho que o questionário tenta
reproduzir.
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Este comitê recebeu as traduções para o português, a síntese e as
retro-traduções cerca de sete dias antes da reunião para uma avaliação prévia
e individual do questionário.
Após a discussão entre os membros do comitê, os juízes atribuíram
notas de 1 a 5 considerando a equivalência semântica, idiomática,
experimental e conceitual de cada item, e ao término do encontro essas notas
foram analisadas para mensurar o índice de validade de conteúdo do
questionário (IVC).
O IVC foi calculado baseando-se em duas abordagens utilizadas em
estudos recentes, sendo estas (Souza, Turrini, Poveda, 2015, Oliveira, Lopes,
Fernandes, 2014):
1) S-CVI/AVE

(Scale-Level

Content

Validity

Index,

Average

Calculation Method): a proporção dos itens da escala avaliado
como 4 ou 5 por cada juiz;
2) S-CVI (Scale-Level Content Validity Index): média da proporção
dos itens avaliados como relevante e muito relevante pelos
juízes. Considerou-se o índice igual ou superior a 0,80 como
desejável na validação do conteúdo (Lobiondo, Haber, 2001).

Os dados estão apresentados na tabela a seguir:
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Tabela 1. Proporção dos itens avaliados como 4 ou 5 por cada juiz

JUIZ 1
JUIZ 2

JUIZ 3

JUIZ 4

JUIZ 5

5
Total
4
5
Total
4
5
Total
4
5
Total
3

N
47
47
5
42
47
7
40
47
14
33
47
3

%
100,0%
100,0%
10,6%
89,4%
100,0%
14,9%
85,1%
100,0%
29,8%
70,2%
100,0%
6,4%

4

10

21,3%

5

34

72,3%

Total

47

100,0%

Como pode ser observado na tabela 1 , os juízes uma quatro tiveram
100% dos itens com avaliação entre quatro e cinco. O juiz cinco teve 93,6%
dos itens com avaliação quatro e cinco. A média dessas proporções possui o
valor de 98,72%, superando o ponto de corte de 80% da literatura consultada,
considerando, portanto, que o questionário possui validade de conteúdo
calculada por meio do IVC, baseando-se na opinião dos juízes (Souza, Turrini,
Poveda, 2015, Oliveira, Lopes, Fernandes, 2014).
Este percentual foi construído simultaneamente ao processo de
discussão do conteúdo de cada item e também de elaboração de propostas
para aqueles que apresentaram divergência.
A tarefa do comitê foi, portanto, consolidar todas as versões do
questionário e indicar quais alterações deveriam ser consideradas para a
versão pré-teste.
Durante esta etapa poucos itens sofreram grandes transformações,
a maioria das questões passaram por modificações simples de ordem
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gramatical, com inversão de palavras na frase ou substituição de algum termo
por sinônimo correspondente para facilitara compreensão. As alterações mais
consistentes propostas pelo comitê seguem no quadro seguinte:

Quadro 3. Alterações propostas pelo comitê de juízes
Item após tradução e
retrotradução

Adaptações propostas pelo
comitê

Justificativa

Manter suficiente visão geral de
suas tarefas

Manter visão geral de suas
tarefas de forma suficiente

Modificada a construção da frase
para facilitar a compreensão

Entrar em contato com
pacientes e seus familiares

Estabelecer contato com
pacientes e seus familiares

Escolhido termo que melhor
representa o objetivo da ação

Percebo que trato os pacientes
de forma muito rude

Eu me percebo tratando os
pacientes de forma muito rude

Incluído o pronome para
ressaltar o sentido reflexivo da
ação

Com que freqüência as situações Com que freqüência as situações Adaptado os termos e modificado
abaixo relacionadas ao seu
seguintes ocorreram com você,
a construção da frase para
trabalho aplicaram-se a você nas
no trabalho, nas ultimas 4
simplificar o questionamento
ultimas 4 semanas?
semanas?
proposto
Realizando e relatando ações
(ex, plano de enfermagem e
plano de cuidados)

Realizando e anotando ações
(ex, plano de enfermagem e
plano de cuidados -SAE)

Incluído sigla que representa a
ação de documentar os planos
de cuidado em enfermagem

Nas ultimas 4 semanas, com que Indique com que frequência as
freqüência as seguintes
seguintes situações ocorreram,
situações ocorreram?
nas ultimas 4 semanas?

Incluído termo para conferir
maior objetividade a pergunta

Frequentemente reajo de forma
irritada em relação ao meus
colegas\ gerentes

Frequentemente reajo de forma
irritada em relação aos meus
colegas\ superiores

Escolhido o termo mais comum
entre os profissionais de
enfermagem e que melhor se
adapta a realidade brasileira

Frequentemente tenho conflitos
com meu gerente

Frequentemente tenho conflitos
com meus superiores

Escolhido o termo mais comum
entre os profissionais de
enfermagem e que melhor se
adapta a realidade brasileira

Pode-se avaliar que a maior parte dos itens em que os juízes
sugeriram alterações teve como objetivo simplificar as ações propostas e
aproximar o conteúdo e os termos do cotidiano dos profissionais de
enfermagem. Para isso, houve modificação, eliminação dos itens irrelevantes,
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inadequados ou ambíguos e a criação de termos substitutos que se
adequassem a população alvo, mantendo o conceito geral dos itens alterados e
garantindo a compreensão da versão final traduzida conforme recomenda a
literatura (Alexandre, Guirardello, 2002).
As perguntas de forma geral foram os componentes do questionário
que mais sofreram com pequenas modificações, neste caso a preocupação foi
tornar sua construção simples e direta. A elaboração dos novos termos nas
indagações teve a finalidade de enfatizar o objetivo a ser atingido e
principalmente não gerar dúvida com o questionamento proposto.
Houve o consenso de que o questionamento referente ao período de
nas últimas 4 semanas presente em todas as perguntas devesse ser colado no
final da frase como forma de padronização e também para reforçar o tempo a
que a pergunta se refere.
Foram incluídos nos itens 31 e 32 a sigla SAE que se refere a
Sistematização de Assistência de Enfermagem. Tal termo foi proposto pela
comissão por melhor representar na realidade brasileira as ações de
documentação dos planos de cuidado em enfermagem.

5.4 Pré-teste
A versão final pré-estabelecida junto ao comitê de juízes foi
submetida à aplicação na população alvo, conforme recomendação de Beaton
et al. (2000).
O total da amostra considerando todos os cenários propostos era de
42 trabalhadores de enfermagem, porém três estavam de férias, um estava de
licença maternidade e outros quatro trabalhadores não responderam o
questionário no prazo estipulado ou de forma completa, e, portanto, foram
eliminados, perfazendo um total de 35 trabalhadores que responderam ao
questionário.
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Os questionários foram distribuídos aos trabalhadores no início do
turno de trabalho

com uma breve

explicação

do

seu propósito

e

esclarecimentos sobre sua forma de preenchimento. Foi permitido que os
trabalhadores respondessem ao questionário no local de sua preferência, uma
vez que o mesmo apresenta itens que necessitam de atenção e calma em suas
respostas, e também com o intuito de eliminar possíveis interferências de
outros colegas ou da própria chefia.
Os participantes do estudo são em sua maioria (82,9%)do sexo
feminino, com predominância da raça branca, seguidos de pardos e
negros,com faixa etária média de 34 anos. Tratando-se da categoria
profissional, obteve-se a mesma proporção de enfermeiros e auxiliares de
enfermagem (42,9%), seguidos dos técnicos de enfermagem (14,3%).
Em relação à unidade hospitalar de atuação, observou-se que 68,5%
atuam na unidade de pós-operatório de cirurgia cardíaca, 15%na unidade semiintensiva de cirurgia cardíaca e 16,4 %em enfermaria. Quanto ao turno de
trabalho,40% são do turno da noite com um esquema de trabalho de 12 horas
e 36 horas de descanso, 34,3% trabalham no período matutino e 25,7% no
vespertino com uma jornada de seis horas. O tempo médio de exercício na
carreira de enfermagem é de 10 anos e a maioria (71%)tem apenas um
emprego, seguido de 29% que possui dois vínculos empregatícios relacionados
à enfermagem.
Após a coleta de dados com a população do pré-teste foi realizada
uma última análise do questionário com base nas percepções individuais e
dificuldades apontadas por pelo menos 15% dos entrevistados ( Ciconelli et al.,
1999).
A partir dessa última análise, foram sugeridas três alterações. No
item cinco, três sujeitos fizeram observações a respeito da palavra
independente. Eles não compreenderam o sentido a qual o termo se referia e,
portanto recomendaram incluir sem a ajuda de colegas, para tornar a frase
mais específica à intenção que ela tenta captar.
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O item número sete também gerou dúvida para os trabalhadores, em
que os mesmos pontuaram que o termo precisão é amplo e por isso pode
provocar diferentes interpretações, desse modo pensamos em substituí-lo por
sem erro.
E por fim no item 29, dois trabalhadores indagaram a que se referia
à infusão, para tornar a questão mais direta optamos por acrescentar as
palavras: de drogas.

Quadro 4. Sugestões após realização do pré-teste
Realizar seu trabalho de forma independente

Realizar seu trabalho de forma independente, sem
ajuda de colegas

Trabalhar com precisão

Trabalhar sem erro

Iniciando infusão

Iniciando infusão de drogas

Quanto às questões de preenchimento, estrutura e organização do
questionário os entrevistados não mencionaram nenhuma dificuldade ou
sugestão de melhoria. Em relação às perguntas, que foram os itens que mais
sofreram pequenas alterações na fase anterior, todos responderam que
estavam claras e objetivas consolidando as modificações propostas pelo
comitê.

5.5 Avaliação das propriedades psicométricas
 Confiabilidade
Conforme descrito anteriormente, a confiabilidade foi verificada por
meio da consistência interna medida através do alfa de Cronbach. Apesar de
ainda não haver um consenso teórico a respeito das aplicações deste teste de
coeficiente, o ponto de corte da literatura mais frequentemente utilizado é o de
0,7. Após a análise dos dados foi possível concluir que o presente questionário
possui valor de alfa de 0,888, comprovando sua adequada consistência interna
e alta precisão de medida (Polit et al., 1995, da Hora et al., 2010).
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Os valores obtidos estão demonstrados na tabela a seguir:

Tabela 2. Análise do índice de consistência interna, coeficiente alfa de
Cronbach.
Número de itens

Alfa de Cronbach

47

0,888

Intervalo de
Confiança95%
Limite
Limite
inferior
Superior
,819

,940

Ao analisar a tabela 2 verificamos que apenas dois itens
aumentariam o coeficiente alfa caso fossem excluídos do questionário. São
estes os itens NWFQ11, que aumentaria em 0,002 o coeficiente alfa e
NWFQ32, que aumentaria em 0,001 o coeficiente alfa. Uma vez que se trata de
um aumento mínimo no coeficiente e que o questionário já possui um valor de
alfa que supera o indicado pela literatura, não se justifica a remoção de
nenhum item com o objetivo de aumento da consistência interna do
questionário mensurada por meio do coeficiente alfa de Cronbach.
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Tabela 3. Análise do índice de consistência interna, coeficiente alfa de
Cronbach, item a item
Item-Total Statistics
Média da
escala se o
item for
deletado

Variância da
escala se o
item for
deletado

Correlação
corrigida do
item com o
total da escala

Alfa de
Cronbach se o
item for
deletado

NWFQ1

32,07

485,624

,283

,888

NWFQ2

31,50

481,519

,306

,888

NWFQ3

32,39

457,433

,677

,879

NWFQ4

32,71

475,841

,606

,882

NWFQ5

31,82

441,337

,690

,878

NWFQ6

32,29

469,471

,534

,882

NWFQ7

32,61

484,618

,460

,884

NWFQ8

32,57

492,476

,308

,886

NWFQ9

32,86

493,090

,400

,885

NWFQ10

32,21

477,063

,392

,886

NWFQ11

32,43

493,884

,183

,890*

NWFQ12

32,11

481,136

,393

,885

NWFQ13

31,93

482,587

,293

,888

NWFQ14

32,64

480,683

,406

,885

NWFQ15

32,36

473,201

,652

,881

NWFQ16

32,61

479,136

,673

,881

NWFQ17

31,57

488,180

,287

,887

NWFQ18

32,64

497,720

,437

,885

NWFQ19

32,50

496,778

,320

,886

NWFQ20

32,93

496,810

,542

,885

NWFQ21

31,39

491,433

,247

,888

NWFQ22

32,79

497,804

,402

,886

NWFQ23

32,79

508,175

,038

,890

NWFQ24

33,00

500,222

,501

,886

NWFQ25

33,07

505,254

,392

,887

NWFQ26

33,07

507,698

,239

,887

NWFQ27

32,96

504,184

,368

,887

NWFQ28

32,96

502,776

,371

,886

NWFQ29

32,89

508,840

,102

,888

NWFQ30

32,61

508,321

,104

,888
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NWFQ31

32,64

508,831

,097

,888

NWFQ32

32,54

511,739

-,019

,889*

NWFQ33

32,75

504,565

,261

,887

NWFQ34

32,21

507,952

,108

,888

NWFQ35

32,75

509,157

,083

,888

NWFQ36

32,64

496,164

,422

,885

NWFQ37

32,82

508,819

,115

,888

NWFQ38

32,96

509,443

,101

,888

NWFQ39

33,11

505,210

,448

,887

NWFQ40

32,39

487,803

,428

,885

NWFQ41

32,50

483,222

,520

,883

NWFQ42

32,43

473,143

,693

,880

NWFQ43

32,64

496,238

,300

,886

NWFQ44

32,18

475,634

,642

,881

NWFQ45

32,32

482,893

,552

,883

NWFQ46

32,21

480,323

,593

,882

NWFQ47

32,46

487,221

,474

,884

Nota: Alfa marcado com * para os itens que, caso excluídos da escala, aumentariam o
valor do coeficiente alfa de Cronbach.

 Análise dos casos e das respostas ausentes
A literatura evidencia que por tratar-se de um questionário auto
aplicável, o preenchimento inadequado está sujeito a questões relacionadas à
memória e concentração dos sujeitos entrevistados, e não ao questionário em
si, onde o mesmo poderia trazer a tona algo que o indivíduo quer evitar
responder, o que poderia sugerir futuras alterações (De Leeuw, 2001).
Para comprovar a hipótese acima, optou-se por realizar o Little's
Missing Completely at Random (MCAR) Test, que verifica se as respostas
ausentes são aleatórias ou não.
Os resultados do teste indicaram Qui-quadrado de 134,283, com
graus de liberdade = 313, e valor de o de = 1,000. Como pode ser observado, o
valor do MCAR não é estatisticamente significante, o que mostra que as
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respostas ausentes estão distribuídas aleatoriamente, indicando que os itens
não foram propositalmente deixados em branco (Little, 1988).
Em estudos que fazem análise de escalas, o teste MCAR é utilizado
inclusive para imputação de dados nos casos de dados ausentes (Shrive et al.,
2006). No presente estudo, foram eliminados apenas os indivíduos com
respostas ausentes da análise e não foi preciso realizar o procedimento de
imputação de dados. Optou-se por realizar o teste MCAR apenas para verificar
se as respostas ausentes poderiam estar relacionadas a características
específicas do questionário.

Tabela 4. Processamento dos Casos

Casos

N

%

Válidos

28

80,0

Excluídos

7

20,0

Total

35

100,0

5.6 Submissão da documentação para o comitê de desenvolvedores e/ou
coordenadores para a aprovação do processo de adaptação
Após a realização do pré-teste submetemos para a desenvolvedora
do instrumento todos os relatórios realizados em cada etapa do processo de
adaptação da escala NFWQ e a versão final do instrumento que foi validada
pela autora.
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6 DISCUSSÃO

69

O presente estou se propôs a realizar a adaptação transcultural da
escala Nurses Work Functioning Questionnaire originalmente desenvolvida em
inglês para o português falado no Brasil, assim como avaliar suas propriedades
psicométricas de confiabilidade e validade. Estudos que envolvem adaptação
transcultural de instrumentos são cada vez mais comuns na área da saúde,
pois a maioria dos instrumentos são desenvolvidos na língua inglesa e são
direcionados para a população que falam este idioma.
Como o processo de desenvolvimento de um instrumento é árduo e
requer um grande investimento de tempo e dinheiro muitos pesquisadores
optam por adaptar instrumentos já existentes em realidades e contextos
distintos daqueles que foram criados (Pellegrino, 2009).
Atualmente a literatura internacional recomenda que o processo de
adaptação de um instrumento envolva não apenas a tradução literal de termos
e palavras, mas que este processo contemple também o contexto cultural da
população a que se destina (Sperber, 2004).
O instrumento adaptado precisa satisfazer todos os critérios
metodológicos exigidos para que seja considerado válido e confiável para
aquilo que se propõe a medir no contexto desejado (Beaton et al., 2000)
Desta forma o processo de adaptação transcultural

do NWFQ,

seguiu todas as normas internacionalmente aceitas, respeitando as etapas de
tradução, síntese, retrotradução, análise por um comitê de juízes e pré-teste
(Beaton et al., 2000).
Atualmente já existem alguns estudos contemporâneos à Beaton et
al. (2000) que sugerem modificações nas etapas do processo de adaptação
transcultural de instrumentos de medida, assim como uma maior participação
do autor da escala original no desenvolvimento da escala adaptada. Apesar
deste conhecimento, adotaram-se os procedimentos descritos por Beaton et al.
(2000) como referência principal do estudo, por ainda ser o trabalho mais sólido
e reconhecido nesta área.
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A primeira fase do processo, a tradução do questionário, nos
conferiu duas versões distintas, como o esperado. Entretanto, foram poucos os
itens com divergências a serem analisados em etapas subsequentes.
Após a confecção das traduções, a pesquisadora reuniu-se com os
dois tradutores para eleger quais seriam os melhores termos a serem aplicados
no questionário, naqueles itens que geraram discórdia, dando origem a
segunda etapa do trabalho: a síntese das traduções.
Embora as fases iniciais tenham produzido o maior quadro de todo o
processo de adaptação em quantidade de termos divergentes, apenas 31%
apresentaram

discrepâncias

significativas

e

precisaram

ser

revistos,

configurando um índice inferior se compararmos a outros estudos ( Ávila, 2012,
Coluci, 2008, Vigatto, 2006)..
É importante salientar a importância destas duas primeiras etapas
para se obter um questionário mais confiável, pois

ela extrai significados

inesperados do instrumento, além de permitir uma equivalência idiomática
(Alexandre, Guirardello, 2002).
A terceira fase do processo trouxe à discussão os termos que
quando foram retrotraduzidos apresentavam-se distantes da proposta original
e, desta forma, precisaram ser alterados. Observa-se que poucos termos não
refletiram o mesmo conteúdo da versão original, demonstrando assim a
qualidade no desenvolvimento das etapas anteriores.
Após a realização da retrotradução, constituiu-se um comitê de
juízes composto por cinco enfermeiros, sendo três deles com experiência em
adaptação de instrumentos de medida. Ressalta-se a imensa contribuição
destes participantes para elucidar as lacunas entre as traduções e o contexto
prático, nos permitindo adaptar os termos à realidade brasileira vivenciada
pelos profissionais de enfermagem.
Nesta fase, julgou-se também a validade de conteúdo do
questionário. Ela foi obtida através da busca do consenso coletivo entre os
membros do comitê, objetivando um índice de concordância de 80% dos itens
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que apresentaram discórdia de conteúdo ou de representatividade diante do
contexto abordado.
O índice de concordância obtido neste trabalho apresentou média de
98,7%entre os juízes, superando consideravelmente o ponto de corte desejado.
A taxa de 80% adotada para este índice baseou-se na literatura proposta por
Lobiondo, Haber (2001)e também em outros estudos publicados recentemente
(Souza, Turrini, Poveda , 2015, Oliveira, Lopes ,Fernandes, 2014).
Ainda referente à quarta etapa do processo de adaptação, no qual o
comitê de juízes foi formado apenas por profissionais de enfermagem de
ensino superior. A falta de representatividade dos técnicos e auxiliares de
enfermagem entre os avaliadores, não comprometeu a formulação da ultima
versão do questionário antes do pré-teste, pois foram consideradas as
experiências e dificuldades de compreensão e interpretação desta classe de
trabalhadores.
Ao final desta fase, o questionário foi considerado totalmente
compreensível e adaptado ao cenário proposto e, portanto, apto para
prosseguir para o próximo passo.
A escolha do local de aplicação do pré-teste não emergiu
ocasionalmente. A unidade de Cirurgia Cardíaca foi selecionada por apresentar
situações e características no desenvolvimento do trabalho de enfermagem
que favorece a exposição dos trabalhadores aos desgastes psíquicos. Esta
unidade em geral recebe pacientes que necessitam de cuidados intensivos e
de alta complexidade, com risco constante de instabilidade o que exige muita
atenção e habilidade do trabalhador de enfermagem. Além disso, nesse
ambiente também destacamos o ritmo acelerado de trabalho, convívio
constante com sofrimento, risco de morte, sobrecarga de trabalho, além de
demandas familiares e de outros profissionais (Tito, 2013).
Desta

forma

com

todos

esses

aspectos

agrupados

sendo

vivenciados rotineiramente, os trabalhadores de enfermagem se tornam fortes
candidatos ao desenvolvimento de TMC.
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O pré-teste e a entrevista com alguns colaboradores (15% da
amostra) foram fundamentais para a identificação de informações sobre a
compreensão das perguntas e respostas e aplicabilidade do questionário.
Poucas alterações foram recomendadas pela população alvo, sendo todas as
propostas consideradas relevantes e inseridas.
Apesar do questionário ser composto por 47 itens, os participantes
do pré-teste, não relataram demora em respondê-lo ou outra dificuldade
relacionada ao seu preenchimento ou estrutura.
Após o pré-teste verificou-se a consistência internado questionário.
A consistência interna também chamada de alfa de Cronbach é uma das
ferramentas que podem ser utilizadas para avaliar a confiabilidade de um
instrumento de medida. Ela avalia se os itens individuais ou indicadores de um
instrumento medem o mesmo constructo e se estão correlacionados. (Hair et
al., 2005).
O coeficiente de alfa deve variar de 0 a 1. Ainda não está disponível
algum teste de significância estatística deste coeficiente, no entanto é
consenso usual considerar que o limite inferior para que o alfa seja aceitável é
de 0,7.Em nosso estudo o alfa apresentou valor de 0,888 e foi, portanto um
índice considerado satisfatório assegurando a confiabilidade do questionário,
pois quanto mais próximo do um for o coeficiente, melhor a fidedignidade do
questionário(Cunha, 2000).
Um fator que poderia ser considerado como limitação deste trabalho
esta relacionada ao fato dos resultados finais da aplicação da NWFQ não
terem sido apresentados nesta dissertação. Mas asseguramos que este
resultado não se mostra importante neste trabalho, por não ter sido
considerado objeto de nosso estudo, embora possamos afirmar que este
questionário

consiga

captar

as

diversas

situações

vivenciadas

pelos

trabalhadores de enfermagem e peculiaridades de seu trabalho que se tornam
determinantes para o processo de desenvolvimento de TMC nestes indivíduos.
Já a falta de validação do questionário no contexto brasileiro pode
ser apontada como uma limitação do estudo. Assim destaca-se a importância
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e a necessidade de realização deste processo em um futuro próximo para o
uso efetivo da NWFQ entre os profissionais de enfermagem no Brasil.
Pontua-se ainda que este questionário deva ser considerado apenas
para o ambiente hospitalar, por contemplar situações e características de
trabalho específicas deste setor dos serviços de saúde.
Outro aspecto que precisa ser salientado é que o questionário
original foi desenvolvido para ser testado em enfermeiros e também em
profissionais da saúde. Mas em nosso estudo optamos apenas por aplicá-lo em
trabalhadores de enfermagem por considerar que o desenvolvimento deste
trabalho no Brasil é muito complexo por apresentar inúmeros fatores peculiares
e inerentes a profissão que acaba por expor este profissional a situações e
riscos específicos.
A elevada carga horária de trabalho, o trabalho por turnos, baixa
remuneração, mais de uma inserção de trabalho, vínculo de trabalho
estabelecido por contrato temporário, falta de materiais, ambiente ruidoso, são
alguns elementos presentes no trabalho em enfermagem que certamente
contribuem para o adoecimento psíquico destes profissionais (Elias, Navarro,
2006).
Entre tantos distúrbios psíquicos que podem afetar o trabalhador de
enfermagem, os TMC ganham destaque com uma prevalência cada vez maior
nesta classe. As consequências individuais e sociais que estes agravos
provocam, geram enormes prejuízos reforçando a necessidade de sua
identificação precoce, para que ações individuais e coletivas possam ser
colocadas em prática (Braga, Carvalho , Binder, 2008).
Diante deste contexto acreditamos que a aplicação do NWFQ no
contexto brasileiro será de grande valia para a enfermagem no Brasil, pois o
questionário permite o reconhecimento antecipado dos transtornos mentais
comuns nestes trabalhadores, antes que estes agravos evoluam para
distúrbios mais agressivos.
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Devido aos TMC provocarem importante incapacidade funcional e
ruptura do funcionamento normal na vida dos trabalhadores de enfermagem,
com conseqüências ao indivíduo e/ou à população assistida, se torna tão
relevante que se possa criar meios de identificar esses sinais e sintomas
inicialmente , como o NWFQ se propõe a fazer.
Este questionário também possibilita a identificação de aspectos
específicos do trabalho que são prejudicados devido ao desenvolvimento de
TMC. Dessa forma, importantes dificuldades podem ser diagnosticadas

e

compreendidas, direcionando a elaboração de intervenções mais precisas e
resolutivas para que ambientes de trabalho mais salutares possam ser
construídos.
Os TMC ainda representam um alto custo econômico para as
instituições de saúde, pois, constituem causa importante de dias perdidos de
trabalho, sem contar que podem influenciar no aumento de erros e falhas entre
as ações praticadas pelos profissionais de enfermagem. A partir da aplicação
do NWFQ, as instituições de saúde poderão se beneficiar com a redução do
número de funcionários afastados por transtornos mentais, além de
proporcionar uma análise mais precisa de quais aspectos estão afetas e
merecem replanejamento na dinâmica organizacional, trazendo melhorias na
qualidade da assistência prestada.
De modo geral a aplicação do NWFQ se mostra muito útil em
diversos aspectos e, portanto recomendamos a utilização de sua versão
adaptada para a cultura brasileira.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os resultados deste estudo demonstram que o Nurses Work
Functioning Questionnaire esta adaptado para a realidade brasileira e
destacamos que todas as etapas do processo foram cumpridas rigorosamente
de acordo com os critérios propostos pela literatura internacional.
A versão brasileira foi considerada de entendimento fácil e de rápida
aplicação pela população alvo. O alfa de Cronbach, apresentou valor médio de
0,88 indicando alto índice de consistência interna, portanto apresentou bons
resultados quanto à avaliação de suas propriedades psicométricas, sendo
considerada confiável para sua utilização entre os profissionais de enfermagem
no Brasil.
Importante ressaltar que para o uso efetivo do NWFQ entre os
profissionais de enfermagem no Brasil, será necessário a sua validação.
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Anexo B.

FW: Interest : translate to portuguese scale: NWFQ
FW: Interest : translate to portuguese scale: NWFQ
K. Nieuwenhuijsen (k.nieuwenhuijsen@amc.uva.nl)
Adicionar aos contatos
14/02/2014
Para: Bárbara Anginoni Cc: J.K. Sluiter

Dear Ms Anginoni,
I am responding to your request to Professor Sluiter about translating the NWFQ. It is good to
learn that you are interested in translating this questionnaire. You are more than welcome to
translate and use it. Let me know if there is anything you need to know about the questionnaire
that might help you. Are you planning to publish on the translation of validation of the scale in
portuguese? Should you want to publish, we would be very interested in co-operating on the
design of the study and co-authoring on such a paper.
Best regards,
Karen Nieuwenhuijsen
Karen Nieuwenhuijsen, PhD
Assistant Professor
Coronel Institute of Occupational Health, Academic Medical Center
PO Box 22660, 1100 DE Amsterdam
T:+31 20 566 5320, F:+31 20 697 7161

94

Dear Ms. Sluiter
My name is Barbara and I am a postgraduated nurse student at São Paulo
University. My research teacher is Ms. Patricia Pavan. We are aware of the
scale you published " Nurse Work Functioning Questionnaire (NWFQ) and
we think it would be useful to apply it to the social and cultural reality of our
country. We are interested to translate the scale to the portuguese language and
to apply to the population of Brazil. Do you believe It could be possible? We
are very excited to study the common mental disorders affecting the heathy
professionals with the purpose to help them in the future.
Please answer me as soon as you can.
Best regards,
Barbara Marques Anginoni
Nurse pos graduated student at University of Sao Paulo
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Anexo C.

Termo Consentimento Livre Informado e Esclarecido
Resolução no 466/12
Eu, Bárbara Marques Anginoni, mestranda da Escola de Enfermagem da USP tenho como
título de pesquisa “Adaptação Cultural do Instrumento: Nurses Work Functioning
Questionnaire (NWFQ) para o Contexto Brasileiro.”
Sua participação voluntária constará em aceitar responder o questionário que lhe será
entregue e permitir que os questionários sejam utilizados como fonte de dados para a
presente investigação.
Para tal, não haverá necessidade de execução de nenhum procedimento específico, o que
não ocasionará nenhum tipo de desconforto ou risco ao entrevistado. Também não haverá
nenhum tipo de despesa pessoal para o participante, bem como algum tipo de
compensação financeira.
Em qualquer momento, você poderá obter esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre o
questionário respondido na Rua Enéas de Carvalho Aguiar, no 419; Telefone: 3061-7533
ou entrar em contato no endereço eletrônico: ee@edu.usp.br
Em nenhum momento será divulgada a identificação de qualquer entrevistado.
Sendo assim, acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que
li e discuti com a mestranda Bárbara Marques Anginoni, sobre a minha decisão em
participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, que
não haverão procedimentos a serem realizados, nem desconfortos ou riscos, as garantias
de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas, ou benefício para mim.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades.

Entrevistado:________________________________________________________________________________
Bárbara Marques Anginoni (Pesquisadora): ___________________________________________________
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Anexo D.

Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ)

Quanta dificuldade você sentiu no seu trabalho em relação aos seguintes aspectos nas
últimas 4 semanas?
nenhuma
dificuldade

1. Manter visão geral de suas tarefas de
forma suficiente.
2. Não esquecer de alguma coisa, algum
dia
3. Trabalhar de forma eficiente
4. Realizar suas atividades de trabalho
em geral
5. Realizar seu trabalho de
independente/sem
ajuda
colegas/autônoma

forma
de

6. Ficar alerta em seu trabalho
7. Trabalhar com precisão/com atenção
8. Prevenir incidentes em seu trabalho
9. Trabalhar com cuidado
10. Estabelecer contato com pacientes e
seus familiares
11. Demonstrar empatia suficiente em
relação aos pacientes e seus familiares
12. Ter tempo para seus pacientes
13. Lidar
de
forma
competente\
profissional\ ética com pacientes ou
familiares agressivos
14. Administração/manipulação
medicamentos sem cometer erros

de

muita
dificuldade
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Relacione a seguinte afirmação ao seu trabalho nas últimas 4 semanas. O quanto você
concorda com a afirmação?
discordo
totalmente

discordo

discordo
um pouco

não
concordo,
nem
discordo

concordo
um pouco

concordo

concordo
totalmente

15. Eu cometo erros com
mais frequência do
que antes

Em relação às últimas 4 semanas, você é uma pessoa que..
(quase)
nunca

de vez em
quando

algumas
vezes

muito
regularment frequenteme
frequenteme
e
nte
nte

(quase)
sempre

16.

... sente que
perdeu o controle
sobre o trabalho?
17. ... não fica
entusiasmado
para que chegue
seu
dia
de
trabalho\plantão?
18. ... inicia o dia de
trabalho
reclamando e se
lamentando?
19. ... trabalha sem
nenhum
entusiasmo?

Com que frequência você pensou nas seguintes possibilidades nas últimas 4 semanas?
(quase)
nunca

20. Tenho muita
dificuldade de
concluir um dia
de trabalho
21. Tenho a
necessidade de
mais de um dia
de folga para
conseguir
concluir bem a
semana de
trabalho

de vez em
quando

algumas
vezes

muito
regularment frequenteme
frequenteme
e
nte
nte

(quase)
sempre
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Com que frequência as seguintes situações ocorreram em seu trabalho, nas últimas 4
semanas?
(quase)
nunca

de vez em
quando

algumas
vezes

muito
regularment frequenteme
frequenteme
e
nte
nte

(quase)
sempre

22. Não consigo
ouvir meus
pacientes
23. Eu me percebo
tratando os
pacientes de
forma muito rude

Com que frequência as situações seguintes ocorreram com você no trabalho, nas
últimas 4 semanas?
Nenhuma
vez

1 vez
por
mês

2a3
vezes
por mês

1 vez por
semana, em
média

2 a 3 vezes por
semana, em
média

1 vez por dia,
em média

Mais
de 1
vez por
dia, em
média

24. O tom de voz
que usei com meus
pacientes ou seus
familiares não foi
muito amigável
25. Fui rude com os
pacientes ou seus
familiares

Responda as perguntas abaixo, com relação às últimas quatro semanas.
Com que frequência você...
Nenhuma
vez

26. ... quase causou
incidentes em seu
trabalho?
27. ... quase cometeu
um erro na
administração/
manipulação de
medicamentos?
28. ... subestimou a
gravidade de uma
situação?

1 vez
por
mês

2a3
vezes
por mês

1 vez por
semana, em
média

2 a 3 vezes por
semana, em
média

1 vez por dia,
em média

Mais
de 1
vez por
dia, em
média
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Com que frequência algo deu errado enquanto você realizava as tarefas abaixo, nas
últimas 4 semanas?
Nenhuma
vez

1 vez
por
mês

2a3
vezes
por mês

1 vez por
semana, em
média

2 a 3 vezes por
semana, em
média

1 vez por dia,
em média

Mais
de 1
vez por
dia, em
média

29. Iniciando
infusão/ de drogas
30. Avaliando quais
cuidados de
enfermagem o
paciente precisa
31. Realizando e
anotando ações (ex,
plano de enfermagem
e plano de cuidados SAE)

Com que frequência você quase fez algo errado ao realizar as tarefas abaixo, nas
últimas 4 semanas?
Nenhuma
vez

1 vez
por
mês

2a3
vezes
por mês

1 vez por
semana, em
média

2 a 3 vezes por
semana, em
média

1 vez por dia,
em média

Mais
de 1
vez por
dia, em
média

32. Realizando e
anotando ações (ex,
plano de enfermagem
e plano de cuidados SAE)

Indique com que frequência as seguintes situações ocorreram, nas últimas 4 semanas?
(quase)
nunca

33. Atrito entre você e alguém da sua
equipe
34. Ficar irritado durante o trabalho
35.Tensões entre você e seus colegas

algumas
vezes

regularmente

frequentemente

(quase)
sempre
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Com que frequência os seguintes comportamentos aplicaram-se a você, nas últimas 4
semanas?
(quase)
nunca

algumas
vezes

regularmente

frequentemente

(quase)
sempre

36. Saiu um pouco para ficar sozinho
37. Evitou conversas com seus
colegas.
38. Evitou áreas comuns.
39. Evitou trabalhar junto com seus
colegas.

Relacione as seguintes afirmações ao seu trabalho nas últimas 4 semanas. Quanto
você concorda com cada afirmação?
discordo
totalmente

40. Deixo as decisões para
meus colegas
41. Frequentemente faço
apenas o que é
absolutamente necessário
42. Evito reuniões e
avaliações ao máximo
possível
43. Prefiro fazer apenas
trabalhos de rotina
44. Frequentemente fico
surpreso com o quanto é
fácil os outros me
chatearem
45. Frequentemente reajo
de forma irritada em
relação aos colegas /
superiores
46. Frequentemente fico
com raiva sobre as
questões de trabalho
47. Frequentemente tenho
conflitos com meus
superiores

discordo

discordo
um pouco

não
concordo,
nem
discordo

concordo
um pouco

concordo

concordo
totalmente

