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Saúde

RESUMO

O trabalho do docente do ensino superior é caracterizado de forma geral por atividades acadêmicas e administrativas. Além das demandas, os 
docentes da graduação de enfermagem devem se manter atualizados não somente sobre questões voltadas para a educação, mas também 
voltadas para a profissão enfermagem, levando-os a participar de eventos, seminários, e congressos, entre outrOS, o que ocorre muitas das vezes 
sem apoio financeiro da Instituição de ensino, gerando mais um ônus a este trabalhador. Todas estas questões podem gerar desgaste e 
adoecimento do docente. A categoria docente é uma das mais expostas aos ambientes conflituosos e de alta exigência de trabalho. Nesta 
perspectiva, o estudo teve como objetivos analisar os danos relacionados à saúde dos docentes de enfermagem e discutir as implicações dos 
danos à saúde dos docentes para a saúde do trabalhador. Para essa pesquisa, optou-se por realizar um estudo com delineamento transversal e 
abordagem quantitativa, realizado nas Escolas/Faculdade de Enfermagem, das Universidades Públicas situadas no Estado do Rio de Janeiro.  Para 
a coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas para caracterização dos participantes e a Escala de Avaliação dos Danos 
Relacionados ao Trabalho (EADRT), que faz parte do Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA). Foram adotados como critério de 
inclusão; sujetiso da pesquisa seriam somente docentes enfermeiros. Como critério de exclusão, definiu-se que não seriam avaliados os docentes 
enfermeiros afastados por licença para capacitação, qualificação ou por licença médica/ especial/prêmio. Participaram do estudo 132 docentes 
atuantes na graduação, pós-graduação Lato ou Stricto Senso, pesquisa, extensão com cargo administrativo ou não. Foram obedecidas em todas 
as etapas do estudo as exigências da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de Pesquisas em seres humanos. A coleta 
de dados foi realizada após a aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ (CAAE: 
24421113.6.0000.5238). Os dados dos questionários foram digitados em uma planilha eletrônica, sendo realizada verificação de erros e 
inconsistência, com análise dos dados realizada através do programa SPSS versão 18.0 for Windows. Através deste estudo, observou-se que os 
docentes têm adoecido tanto fisicamente quanto psicológica e socialmente. No que tange a saúde do trabalhador é alarmante ter em média 
47,7% dos docentes apresentando algum tipo de dano físico; 22,7% apresentando algum fator dano social; e 26,5%, apresentando algum tipo de 
dano psicológico.  Isto significa que os docentes estão em processo de adoecimento e atuando em suas atividades laborais. É preciso que as 
universidades adotem medidas de prevenção e de promoção da saúde, evitando assim novos casos de adoecimento e o agravamento dos casos 
existentes.
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