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Introdução/Objetivo

Sofrimento Moral(SM) na prática da enfermagem foi primeiramente descrito na

década de oitenta do século passado(1), expresso como sofrimento decorrente da

incoerência entre as ações das pessoas e suas convicções. Assim, a pessoa sabe o que é

correto, mas é quase impossível tomar essa ação, podendo contribuir para essa situação

erros de julgamento, falhas pessoais, fraquezas de caráter ou circunstâncias alheias ao

controle pessoal(2).

Atualmente, enfermeiras vivenciam SM, a partir de situações já consideradas

como parte do cotidiano, tais como falta de consentimento informado de pacientes,

prolongamento da vida sem preocupação com sua qualidade, práticas profissionais

questionáveis, decisões fragmentadas e desigualdade na distribuição de recursos, em

especial os destinados para enfermagem(3). A pesquisa teve como objetivo: conhecer a

percepção das enfermeiras frente o SM vivenciado na profissão, relacionando

freqüência e intensidade.

Metodologia

Pesquisa de abordagem quantitativa do tipo Survey, com participação de 124

enfermeiras de quatro hospitais de duas cidades do sul do Brasil, em 2008, mediante

utilização de questionário auto-aplicável com 39 questões em uma escala Likert de 7

pontos, denominado Escala de Sofrimento Moral. Foi realizada amostragem por

conveniência, sendo critérios de inclusão: enfermeiras, atuantes no hospital,

disponibilidade para participar da pesquisa. Foi respeitada a Resolução 196/96, com

aprovação Comitê de Ética em Pesquisa, com parecer número 012/2008 – ata 65/2008.

Resultados e Discussão



A Tabela 1 apresenta os dados demográficos, destacando que 48,4% das

enfermeiras têm idade superior a 30 anos, destas, 37,9% cursaram especialização e

10,5%, mestrado como grau máximo de titulação, demonstrando que existe preocupação

com qualificação profissional. O tempo de trabalho na profissão teve média aproximada

de 9 anos (8,6) e o de atuação no hospital foi aproximadamente 5 anos (4,94).

Tabela 1 – Características dos sujeitos do estudo – Rio Grande - 2009
Características n %

Graduação 64 51,6
Especialização 47 37,9
Mestrado 13 10,5
Idade
21-30 64 51,6
31-40 31 25,0
41-50 24 19,4
51+ 5 4,0
Tempo de trabalho na Profissão (anos) (M = 8,60 )
Tempo que atua na instituição (anos) (M = 4,94 )
Tipo de Hospital que trabalha
Público 37 29,8
Filantrópico 63 50,8
Privado 24 19,4

Foram identificados e validados quatro constructos relacionados à percepção do

sofrimento moral vivenciado. O constructo que apresentou melhor desempenho foi à

falta de competência na equipe de trabalho (4,55), seguido pela negação do papel da

enfermeira como advogada do paciente (4,30). Obstinação terapêutica (3,60) e

desrespeito à autonomia do paciente (3,57) apresentaram-se como os constructos de

menor sofrimento moral manifestado, com diferença pouco significativa entre ambos.

A tabela 2 apresenta o modelo de regressão, apontando relação de significância

entre as variáveis ao nível de 5%. O teste obteve como coeficiente de determinação

ajustado (R2) valor de 40%, o que representa um valor de 40% de explicação do

sofrimento moral a partir do questionário validado. Falta de competência na equipe de

trabalho e desrespeito a autonomia do paciente se mostraram como os constructos que

mais influenciam na percepção das enfermeiras frente o SM.

Tabela 2 – Análise de variância entre os constructos – Rio Grande – 2009
Constante Β P

Falta de competência na equipe de trabalho 0,40 0,00
Desrespeito à autonomia do paciente 0,33 0,00
Negação do papel da enfermeira como advogada do paciente 0,30 0,00
Obstinação terapêutica 0,25 0,01



Considerações Finais

O SM torna o trabalho da enfermagem uma tarefa de constantes indagações e

reflexões. Pouco preparadas profissionalmente, essas trabalhadoras apresentaram

dificuldades de enfrentamento do SM nas situações cotidianas. Quando as profissionais

pautam suas ações na ética, parecem estar mais protegidas em suas resoluções,

favorecendo a si e ao próprio cliente. O trabalho demonstra a necessidade de realizar

outros estudos sobre ética, problemas morais e, em especial, sofrimento moral na

enfermagem e saúde.
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