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“Tudo passa – sofrimento, dor, sangue, fome, peste; A 
espada também passará, mas as estrelas ainda 
permanecerão quando às sombras de nossa presença e 
nossos feitos se tiverem desvanecido da Terra. Não há 
homem que não saiba disso. Por que então não voltamos 
nossos olhos para as estrelas? Por quê? 

MiKhail Bulgakov 

 

“A escolha é clara: ou não fazemos nada e permitimos que 
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qual poderemos viver vidas produtivas e criativas, e fazemos 
isso sem pôr em risco as chances de que aqueles que se 
seguirão a nós serão capazes de fazer o mesmo”. 
                                                              -B.F. Skinner 



    

RESUMO 
 

A profissão docente é considerada umas das mais estressantes, pois os docentes 
estão expostos a diversos riscos ocupacionais que podem comprometer sua saúde 
mental e levar ao adoecimento. Esse sofrimento psíquico provocado pelo trabalho 
pode ocasionar os Transtornos Mentais Comuns (TMC), caracterizados por sintomas 
como o esquecimento, fadiga, depressão, irritabilidade, insônia, dificuldades de 
concentração e demais queixas somáticas, porém, não suficientes para fechar 
diagnóstico segundo CID-10.O objetivo deste estudo foi analisar a associação entre 
os TMC, a capacidade para o trabalho e qualidade de vida de docentes de 
universidades. Trata-se de um estudo transversal e descritivo, com amostra 
composta por 184 docentes de três universidades dos municípios de Juazeiro-BA e 
Petrolina-PE. Utilizou-se para coleta de dados os questionários Self Reporting, 
Índice de capacidade para o trabalho e Whoqol-Bref. Para o tratamento dos dados 
foram realizadas análise estatística descritiva, cálculos razão de prevalência e 
associações através dos testes estatísticos Qui-quadrado e Exato de Fisher, com 
nível de significância p<0,05. Entre os docentes encontrou-se (54%) que mulheres, 
com idade entre 30 a 39 anos (46%), sendo a maioria 67% casados ou com união 
estável, com filhos (60%). Desses 67% praticavam atividade física, 57% consumiam 
bebida alcoólica e 8,7% eram tabagistas. 43,5% tinham de 0 a 5 anos de trabalho na 
atual universidade, 86% com regime de dedicação exclusiva. Os docentes são 
submetidos alta demanda de trabalho (53%), baixo controle e baixo apoio social no 
trabalho (60%). A prevalência de transtornos mentais comuns nos docentes 
pesquisados foi de 29,3%. Apresentaram associação significativa com os TMC: ser 
do sexo feminino, ter idade menor ou igual a 41 anos, ser divorciado ou viúvo, com 
renda familiar até 8 salários mínimos, ser de cor branca, atividade física e usar de 
medicamento. Nas variáveis laborais, apenas variável demanda de trabalho teve 
associação com TMC. A maioria dos professores apresentaram boa capacidade 
para o trabalho (46,7%) e boa qualidade de vida geral (71,2%). Conclui-se que uma 
parcela dos docentes investigados encontra-se em sofrimento mental, o que é 
preocupante,  por trata-se de uma população de adultos jovens e que apesar da 
maioria possuir uma boa capacidade para o trabalho e boa qualidade de vida, 
medidas de promoção de saúde mental no trabalho deverão ser adotadas 
imediatamente para que não ocorra o aumento da prevalência de TMC nesses 
trabalhadores, como também aqueles que já se encontram com suspeição não 
piorem e consequentemente, afastam-se do trabalho devido agravos à saúde, 
diminuição da capacidade laborativa e da qualidade de vida desses profissionais. 
 
Palavras-chave: Transtornos mentais. Docentes. Qualidade de vida. Avaliação da 
capacidade de trabalho. Saúde do trabalhador. 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

ABSTRACT 
 

The profession of university professor is considered one of the most stressful, since 
they are exposed to several occupational risks that can compromise their mental 
health and lead to illness. This psychic suffering from work can cause Common 
Mental Disorders (CMD) characterized by symptoms such as forgetfulness, fatigue, 
depression, irritability, insomnia, difficulties of concentration and other somatic 
complaints, but not enough to close the diagnosis according to IDC-10. It is a cross-
sectional study with a 184 professors of three public universities of two cities: 
Petrolina – PE and Juazeiro-BA. The Self Reporting Questionnaire, index of capacity 
for work and Whoqol-Bref were used for data collection. Data analysis were used 
descriptive statistical analysis and prevalence ratio calculations. Pearson’s chi-
square and Fisher’s exact tests were performed to evaluate possible associations 
between the different variables. The significance level was set at P≤0.05. Among the 
professors, there were a few more men (54%) than women, aged between 30 and 39 
(46%), most of whom were married (67%) or had a stable union with children (60%). 
Sixty-seven per center practiced physical activity, 57% consume alcoholic beverage 
and 8.7% were smokers. Almost half of professors (43.5%) have from zero to 5 years 
work at the current university and 87% works under exclusive dedication. They are 
submitted to high labor demand (53%), and low control and low social support at 
work (60%). The prevalence of common mental disorders was 29.3%. The factors 
associated with CMD were: female, white skin, age less than or equal to 41, divorced 
or widowed, family income up to 8 minimum wages, practice of physical activity and 
continuous use of medicine. Among labor variables, only the labor demand, with a 
psychosocial aspect, had an association. The majority of professors had good work 
capacity (46.7%) and good quality of life in general (71.2%). It is concluded that the 
professors are in a mental suffering. Because it is a population of young adults, 
although most of them have a good capacity for work and good quality of life, 
measures to promote mental health at work should be adopted immediately. Thus, it 
is possible to avoid that this high prevalence of CMD does not convert to an increase 
in work leave due to health problems, a decrease in the work capacity and quality of 
life of these professionals. 
 
Keywords: Mental Disorders; Faculty; Quality of life; Work Capacity Evaluation; 

Occupational Health 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As crises de acumulação do capital, ocorridas nas décadas de 1960, 1970 e 

principalmente em 1990 foram marcos históricos que promoveram restruturações 

produtivas, que afetaram vários setores, principalmente o educacional (BOSI, 2007). 

No Brasil, a Educação passou por redefinições no aparelho estatal nos últimos 25 

anos, devido à implantação sistemática dos ajustes neoliberais e as transformações 

que estes impõem ao modo de trabalho. O que redimensionou os objetivos, a 

organização e a função do ensino, a fim de adequá-los as novas demandas do 

modelo econômico. O sistema educacional passou a ter como meta principal a 

formação de profissionais para atender a demanda do mercado de trabalho e 

adequação às Teorias Administrativa (COUTINHO et al, 2011; MANCEBO, 2009; 

LACAZ, 2010).   

Nesta perspectiva, o ensino superior foi bastante afetado com essa 

reestruturação produtiva, especialmente o público, pois as universidades tiveram sua 

autonomia castradas à medida que não tinham poder decisório sobre os objetivos, 

as metas e gestão administrativa. Além disso, foram implementadas medidas que 

aumentaram às exigências das instituições de fomento e das próprias instituições 

através da cobrança pela produtividade científica exacerbada, exercendo alto nível 

de controle sobre o trabalho docente (OLIVEIRA, 2004; LEDA; MANCEBO, 2009; 

LACAZ, 2010) 

Destarte, para atender as metas de qualidade e a excelência produtiva 

exigida pelo sistema educacional e do mercado de trabalho, cada vez mais o 

professor desempenha seu papel de maneira multifacetada exercendo funções 

acumulativas como as de investimento intelectual (dar aulas, orientação de alunos, 

pesquisa e atividades de extensão), como as de caráter administrativos, não 

havendo distinção do horário de trabalho e tempo livre, porque acabam levando 

muitas atividades laborais para ambiente doméstico. Além da cobrança pessoal ou 

institucional de constante atualização na sua área, principalmente para repensar a 

metodologia e tecnologias utilizadas na sua prática profissional (BORSOI, 2012). 

Consequentemente ao processo de reestruturação produtiva no sistema 

educacional combinado a evolução tecnológica ocorre a precarização do trabalho 

docente. Assim, atualmente os professores estão em constante sujeição à exigência 

de aumento da produtividade, valorização da qualificação, eficiência e 
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multifuncionalidade do trabalhador, ritmos acelerados de trabalho, a sobrecargas 

laborativas, a degradação salarial e deterioração dos direitos individuais, além de 

riscos ocupacionais a sua saúde física e mental (SILVA et al, 2010). 

Neste cenário, estudos que investigam a relação das condições de trabalho 

docente, como os de Araújo (2008), Assunção e Oliveira. (2009), revelam que as 

relações do docente com o trabalho influenciam na sua saúde e, dependendo de sua 

adaptação ao estilo de vida e demandas psicológicas podem influenciar 

negativamente na sua saúde mental. Deste modo, o papel do professor, 

independentemente do nível de ensino e tipo de escola, pública ou particular, está 

se tornando uma profissão de inúmeros estressores psicossociais presentes no seu 

contexto laboral. Entre os efeitos deste sofrimento mental provocado pelo trabalho, 

destacam-se os Transtornos Mentais Comuns (TMC) (ARAÚJO; CARVALHO, 2009).  

A expressão TMC contempla o sofrimento mental que se manifesta através 

dos sintomas como o esquecimento, falta de concentração, fadiga, depressão, 

irritabilidade, insônia e queixas somáticas (LUDERMIR; MELO FILHO, 2002). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, os TMC acometem cerca de 

30% dos trabalhadores (BRASIL, 2001) e ocorrem quando existem alterações 

orgânicas significativas, mediante a presença de um estímulo avaliado como 

estressor (GASPARINI, BARRETO, ASSUNÇÃO, 2006). Como fatores 

desencadeantes dos TMC em docentes pode-se citar a dinâmica do trabalho e as 

interações interpessoais variadas no ambiente laboral, esses fatores podem causar 

incapacidade laborativa e interferir na qualidade de vida (OLIVEIRA, 2013).  

No Brasil, conforme os dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

sobre a concessão de benefícios como o auxílio-doença por incapacidade 

temporária para o trabalho e aposentadorias por invalidez, incapacidade definitiva 

para o trabalho, indicam que os transtornos mentais ocupam o terceiro lugar entre as 

causas dessas ocorrências (BRASIL, 2001).  

A profissão docente é considerada pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) como uma das mais estressantes (Reis et al., 2006). Alguns estudos, 

como de Tavares et al (2012), apontam esta categoria profissional como uma das 

mais expostas a ambientes conflituosos e de alta exigência laboral levando a 

situações estressantes no trabalho. Uma revisão sistemática sobre os TMC 

identificou alta prevalência desses transtornos em professores, o que evidenciou 

uma situação preocupante e a necessidade de voltar o olhar para essa população.  
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Nessa revisão se constatou a falta de pesquisas no Brasil que avaliem o 

reflexo do trabalho na saúde desses profissionais. O estudo também alerta sobre os 

riscos subjetivos que estão expostos tais trabalhadores, não se devendo subestimar 

os sinais de exaustão, os quais interferem tanto na saúde física e emocional quanto 

na atuação profissional dos docentes (TAVARES et. al. 2011). 

Ainda são incipientes os estudos no país sobre a temática saúde mental e 

trabalho docente. Em outra revisão sistemática (DIEHL; MARIN; 2016), cujo objetivo 

dessa era de identificar os principais sintomas e/ou adoecimentos através da 

sistematização das publicações dos últimos seis anos (2010 a 2015), os autores 

constataram que o maior foco de interesse (60%) nas pesquisas analisadas foram 

os professores do Ensino Fundamental. Ainda nessa revisão, quanto as temáticas 

investigadas, apenas 13% dos estudos contemplaram os Transtornos Mentais 

Comuns e nenhuma pesquisa analisou TMC, Qualidade de vida e Capacidade para 

o trabalho em conjunto. Ressalta-se que é necessário pesquisar e preocupar-se com 

essa temática, tendo em vista que nos últimos vinte anos, aumentaram os agravos 

de saúde nesses trabalhadores.  

Diante do exposto, o presente trabalho propõe investigar a prevalência dos 

transtornos mentais comuns e sua associação com a capacidade para o trabalho e 

qualidade dos docentes de universidades públicas. Para estudar o sofrimento 

mental, que é multifatorial, precisam-se considerar todos os aspectos inerentes ao 

docente, quer seja seu estilo de vida, seu bem-estar físico e mental, seu trabalho e 

seu contexto social. A pesquisa foi traçada e desenvolvida sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade, integrando e inter-relacionando os saberes das áreas de saúde 

pública, saúde mental, saúde do trabalhador, educação, ciências sociais, a fim de 

compreender o docente enquanto ser humano e ser social. 

Assim, diante do inquestionável papel da universidade para desenvolvimento 

intelectual e social da comunidade na qual está inserida, sendo representada 

primordialmente pela figura do docente, não se pode dissociar qualidade de ensino e 

dos estudantes formandos com a saúde mental, capacidade para o trabalho e 

qualidade de vida dos docentes, que são atores essenciais neste processo. 

Por fim, esta dissertação está estruturada da seguinte maneira: nesse capítulo 

(1) está contempla a Introdução; no capítulo 2 será apresentado os objetivos do 

estudo, no 3 consta a revisão de literatura, que abordou os seguintes temas: 

trabalho docente universitário, trabalho e saúde mental dos professores, estresse 
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ocupacional, transtornos mentais comuns, capacidade para o trabalho e qualidade 

de vida. O capítulo 4 é dedicado à apresentação do método adotado para o 

desenvolvimento da pesquisa e os capítulos 5 e 6 trazem os principais resultados 

encontrados e a discussão dos mesmos. Por fim, o capítulo 7 apresenta as 

considerações finais do estudo, elencando e discutindo as principais contribuições 

do trabalho para o campo de estudos da saúde mental, além de algumas limitações 

e sugestões para pesquisas futuras. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 Analisar a associação entre a capacidade para o trabalho, qualidade de vida e 

os Transtornos Mentais Comuns (TMC) em docentes de universidades 

públicas do Submédio do Vale do São Francisco.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever o perfil sóciodemográfico, hábitos de vida, características laborais 

e aspectos psicossociais do trabalho dos docentes das universidades 

públicas pesquisadas. 

 Estimar a prevalência de transtornos mentais comuns nesses docentes. 

  Verificar a associação entre fatores sociodemográficos, hábitos de vida, 

características laborais, aspectos psicossociais do trabalho e os Transtornos 

mentais comuns. 

 Avaliar a capacidade para o trabalho e a qualidade de vida dos docentes.  

 Verificar a associação entre capacidade para o trabalho, qualidade de vida e 

os Transtornos Mentais Comuns. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O trabalho docente universitário 

A palavra “trabalho” deriva do latim tripaliare, que significa torturar; daí 

inicialmente passou à ideia de sofrer ou esforçar-se e, finalmente, de trabalhar ou 

agir, ditando o ritmo da existência humana ao longo dos tempos (MARX, 1998; 

LEMOS; PASSOS, 2012).  

O trabalho pode ser entendido como processo entre o homem e a natureza, 

no qual este através de suas ações pode regulá-la e controlá-la, conseqüentemente 

modificando-a e apropriando-se do recurso natural para garantir sua própria vida, ou 

seja, suas necessidades humanas, quer sejam biológicas, quer sejam sociais. Esta 

capacidade de modificar a natureza é peculiar do homem (MARX, 1998).  

Nesta perspectiva, Engels (2004) em seu ensaio intitulado “O papel do 

trabalho na transformação do macaco em homem”, teceu uma análise sobre a 

centralidade do trabalho como fator determinante para diferenciação entre o ser 

humano e os demais animais. Concluindo que o trabalho “é a condição básica e 

fundamental de toda a vida humana e em tal grau que, até certo ponto, podemos 

afirmar que o trabalho criou o próprio homem (ENGELS, 2004, p. 21) ”. Portanto, o 

trabalho trata-se de uma condição intrínseca e fundamental para existência da vida 

humana. 

Ainda para esse autor, os outros animais interagem com a natureza, mas 

somente o homem pode controlá-la. Tal controle é fruto da ampliação da 

humanização do ser humano, distanciando-o cada vez mais dos animais. Toda essa 

evolução é resultante do trabalho. Para Antunes (2015, p. 123), “o ato de produção e 

reprodução da vida humana realiza-se pelo trabalho. É a partir do trabalho, em sua 

continuidade, que o homem ser social, distingue-se de todas as outras formas 

humanas”. 

Além de promover a subsistência do homem, o trabalho tem um sentido 

essencial na identidade individual, pois através dele o ser humano pode realizar-se e 

integra-se socialmente. É através do trabalho que o indivíduo estabelece suas 

relações sociais, organiza sua vida cotidiana e realiza trocas afetivas 

(ESTRAMIANA, 2012, ANDRADE; CARDOSO, 2012). Desse modo, alguns autores 

sugerem que o trabalho também exerce papel fundamental no desenvolvimento 
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psíquico, por ser a base na qual acontecem a constituição do sujeito e de sua rede 

de relações sociais e de significados (SEABRA; SILVA; DUTRA, 2015). 

O trabalho, para Marx, tem um caráter positivo e humanizador, visto que 

através deste os seres humanos cooperando uns com os outros, possam garantir 

sua subsistência agindo sobre a natureza, portanto, tem finalidade de contribuir para 

as necessidades sociais. Contudo, no capitalismo o trabalho assume sua 

negatividade de forma mais acentuada, deixa de hominizar e passa a ser alienado e 

explorador, pois se torna uma mercadoria (ANTUNES, 2003). 

Nesse sentido, os autores Brandão, Ferenc e Braúna (2015), em uma 

revisão sistemática, compreenderam que o trabalho docente não pode ser pensado 

de forma isolada, fora do contexto político econômico, visto que no atual estágio do 

capitalismo contemporâneo, que a partir da década de 60, adquiriu uma forma 

globalizada e se serviu da evolução das novas tecnologias da informação e da 

comunicação  tanto nos processos produtivos quanto nas relações sociais, sendo 

um novo modelo de reprodução do mundo que valoriza sobremaneira o indivíduo 

(self) e os segmentos de consumo especializados do mercado (COSTA; GODOY, 

2008). Nesse contexto, as políticas públicas, incluindo a Educação, tem sido 

pensada e executada sob subordinação aos interesses do mercado global.  

Desse modo, Slaughter e Leslie desenvolveram a noção de “capitalismo 

acadêmico” como sendo: 

 

a introdução nas universidades americanas e australianas, de atividades 
diretamente relacionadas ao mercado capitalista, ou seja, as universidades 
seguindo a lógica de mercado, tanto no campo da ideologia, como adoção 
de novas formas de organização de trabalho. As introduções dessas 
mudanças nas universidades interferiram na identidade social desta que 
está deixando de ser vista como referência cultural para ser prestadora de 
serviço produzindo conhecimento que seja útil ao mercado produtivo 

(BERNARDO,2014, p.130) 
 

 

Desse modo, no capitalismo acadêmico, o Estado reduz as verbas públicas 

destinadas às universidades, levando estas à explorarem o capital humano de seus 

professores e alunos para conseguir e aumentar a captação de recursos financeiros, 

através da pesquisa que gerará ciência e tecnologia, ou do ensino formando 

profissionais para ambos atender aos interesses do mercado (LIMA; CONTEL, 2011; 

CHARLE et al., 2004). Trata-se de um modelo de organização do trabalho, inspirado 
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no modelo toyotista1, que associa o discurso da flexibilidade com a rigidez das metas 

de produtividade (BERNARDO, 2014). 

Por conseguinte, ao capitalismo acadêmico, cada vez mais o trabalho do 

docente universitário, principalmente de instituições públicas, tem extrapolado o 

papel pedagógico, e este profissional vem vivenciado a cada dia uma perda de 

autonomia, ou seja, de participar da concepção e organização do trabalho, sendo 

fruto de processo de intensificação e precarização subjetiva de seu trabalho 

(BRANDÃO; FERENC; BRAÚNA, 2015). 

Essa intensificação do trabalho do docente universitário dar-se pelo aumento 

e ampliação das atribuições e responsabilidades desses trabalhadores, ou seja, 

aumenta a demanda de trabalho para ser executada em menos tempo. Cada vez 

mais, os professores perdem o controle do próprio processo de trabalho e o produto 

final deste, passando a ser um trabalho alienado (GONZÁLEZ; DOMÍNGUEZ, 2009). 

O capitalismo acadêmico, no tocante aos aspectos psicossociais, afeta as 

relações interpessoais no ambiente de trabalho devido ao individualismo e a 

competitividade exacerbadas entre os professores por fomentos à pesquisas e 

publicações, estimuladas pela organização do trabalho moderno. Sendo assim esse 

capitalismo gera precariedade subjetiva no trabalho docente (BERNARDO, 2014; 

BLANCH-RIBAS; CANTERA, 2011). Para Linhart (2009), a precariedade subjetiva é 

um sentimento de isolamento e abandono, que causa sofrimento, sendo uma das 

características intrínseca às relações de trabalho. 

Destarte, essa precariedade subjetiva a qual os docentes universitários 

passaram a vivenciar no seu cotidiano de trabalho, pode levar a um desgaste 

mental, por consequência, provocar adoecimento, afetando sua qualidade de vida e 

capacidade laborativa, bem como comprometer a qualidade de seu trabalho 

(SELIGMANN-SILVA, 2011). 

Observa-se que no contexto da universidade pública vigente, os docentes 

acumulam várias atribuições, tanto de cunho acadêmico ligadas ao tripé 

ensino/pesquisa/ extensão, com intuito de garantir atividade-fim, que é produção de 

conhecimento (GRADELLA JUNIOR, 2010; CARLOTTI; CAMARA, 2007). Além 

____________________ 
1 Modelo Toyotista- modelo de produção industrial que visa o princípio da acumulação flexível, evitando principalmente os 

desperdícios ao longo do processo. Também conhecido por Sistema Toyota de Produção, foi inicialmente implantado nas 

fábricas de automóveis da Toyota Motors, por iniciativa dos seus idealizadores: Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, os principais 

responsáveis pela criação deste método de produção. 
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disso, o professor universitário possui ainda a responsabilidade da formação 

profissional e acadêmica, como também a de conduzir o desenvolvimento de 

cidadãos críticos que possam transformar e melhorar a sociedade que estão 

inseridos (ANDRADE; SANTOS, 2011). Ademais, novas funções emergem como: 

business (busca de financiamento, assessorias), atividades administrativas e 

relações institucionais (representação da própria universidade em rede com outras 

instituições, podendo essa, inclusive, ter caráter internacional) (FÁVERO; 

PASINATO, 2013). 

Assim, essa enorme diversidade de atribuições dos professores tanto de 

cunho intelectual como burocrático, associando-se a imposição de parâmetros de 

produtividade, faz com que o trabalho docente extrapole os limites de jornada de 

trabalho contratada, que seja realizado em parte, fora dos ambientes institucionais 

(ou seja, nos ambientes domésticos) Dessa forma, o docente não tem controle sobre 

o trabalho e tais características fazem com que o docente não se perceba como 

trabalhador “típico”, devido à atividade docente realizar-se na dimensão imaterial de 

excelência (BORSOI, 2012). 

Frente o exposto, observa-se que os fatores que circundam o trabalho do 

professor, exigem dele cada vez mais rápida adaptação, como consequência das 

novas concepções de educação determinadas pelo capitalismo, o que pode gerar 

estresse ocupacional e desencadear sintomas psicoemocionais e transtornos 

mentais (CRUZ et al., 2010) 

 

3.2 Trabalho e saúde mental do professor  

Para Dejours (1992), o trabalho nunca é neutro em relação à saúde, 

podendo tanto beneficiá-la, quanto contribuir para o adoecimento. Ele por si só, não 

é determinante do processo de instalação da doença, porém, determinadas 

condições laborais e fatores associados a esta podem causar prazer e/ou desgaste 

no trabalhador, o que irá interferir diretamente na qualidade de suas ações 

(GLANZNER; OLSCHOWSKY; KANTORSKI, 2011).  

Neste sentido, o trabalho é o ambiente no qual o ser humano pode realizar-

se, sentir-se valorizado e reconhecido, quando isso acontece, o prazer de exercer 

sua atividade laboral reflete-se em uma busca constante do trabalhador em manter o 

seu equilíbrio psíquico. Contudo ao sofrer influências positivas ou negativas 
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relacionadas com o confronto do sujeito com sua atividade, tal relação é definidora 

da qualidade do bem-estar psíquico do trabalhador (GLANZNER; OLSCHOWSKY; 

KANTORSKI, 2011).  

Conforme abordados por Codo (2004) e Dejours (1992), a organização do 

trabalho pode ser responsável pela fragilização mental dos indivíduos, pois é nesse 

ambiente que se passa grande parte da vida, vendendo sua força de trabalho o que 

pode interferir nas relações do indivíduo e de sua família (CASSANDDRE, 2011).  

No tocante ao trabalho docente, alguns autores como Gradella Junior 

(2010), Reis et al (2006), Cruz et al. (2010) demonstram um reconhecimento de que 

o trabalho desenvolvido pelo professor é altamente estressante, podendo repercutir 

no seu desempenho profissional e propiciar algum tipo de sofrimento, afetando sua 

saúde física e mental. Portanto, o trabalho pedagógico exercido pelo docente em 

condições estressantes e com excesso de exigências e pressão, pode afetar sua 

qualidade de vida, à medida que seu organismo responde a sobrecarga psíquica 

(SCHEER, 2008). 

Desse modo, professores são mais propensos a desenvolverem problemas 

de saúde mental do que quando comparados a outras profissões, possivelmente, 

por fazerem parte das profissões de serviços humanos ou às vezes chamadas de 

profissões de contato, como, por exemplo, policiais, enfermeiros, que possuem 

como atividades principais, tanto física ou mental, ajudar os clientes ou paciente. Tal 

trabalho requer um esforço emocional, que tem sido relacionado ao estresse 

ocupacional (DROGENBROEK; SPRUT, 2015). 

O trabalho intelectual do professor objetiva-se na educação de sujeitos 

múltiplos, dinâmicos, com as mais diversas interconexões. Sendo assim, a saúde 

mental dos professores, é condição para exercer a sua função, uma vez que os 

professores são responsáveis também por criar as oportunidades para a apropriação 

e objetivação daqueles sujeitos (GRADELLA JUNIOR, 2010).  

Geralmente professores são altamente exigidos, sendo submetido às tarefas 

extraclasse, extensa jornada de trabalho, cumprimento de tarefa com prazo curto de 

tempo, múltiplos empregos e carga horária de sala de aula. Além disso, os 

sentimentos de desvalorização profissional, baixa autoestima e ausência de 

resultados percebidos no trabalho são fatores que propiciam o surgimento de efeitos 

sobre a saúde mental deste grupo ocupacional (OLIVEIRA et al., 2012; GOMES et 

al, 2010). 
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A Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em 2015, que 

teve como temática central a universalização da educação, evidenciou como desafio 

emergente para melhorar a qualidade de ensino, a necessidade de cuidar mais dos 

professores, pois esses são sujeitos nucleares dos processos educativos, sem cuja 

contribuição, as iniciativas de expansão e melhoria do sistema educacional estão 

fadadas ao insucesso ( DAVOGLIO et al, 2015). 

 

3.3 Estresse ocupacional  

 

O termo estresse, de origem inglesa (stress), deriva do latim stringere e 

significa apertar, cerrar, comprimir. Foi desenvolvido no campo da física, e utilizado 

por Robert Hooke para descrever uma força ou conjunto de forças que, aplicadas a 

um corpo, pode desgastá-lo ou deformá-lo. Posteriormente, Hans Selye (1936) 

descreve a Síndrome Geral de Adaptação ou síndrome do estresse biológico, 

incorporando conceito de estresse ao campo da biologia, para estudar as reações 

que cada organismo apresentava ao ser exposto a diferentes situações danosas 

(LEVI, 2004)..  

Selye (1936), apud Levi, 2004, diferenciou esta síndrome em três estágios: 1) 

reação breve de alarme diante da apresentação aguda de um agente nocivo; 2) 

Período de resistência ocorrido com a permanência do agente, numa tentativa de 

adaptação; 3) Estágio de exaustão do organismo com diminuição da capacidade de 

se adaptar, dando margem a diversas doenças e até a morte. A maioria dos 

indivíduos experienca pelo menos os dois primeiros estágios em diversos momentos 

de sua vida (LEVI, 2004). 

 Existem diversos conceitos de estresse na atualidade, que variam de acordo 

com os aspectos centrais que abordam, como: o bioquímico do organismo humano, 

o comportamental, ou ainda as condições internas e externas que podem gerar 

estresse. Para Santos (2010), o estresse é fenômeno psicossocial com repercussão 

biológica que ocorre diante da percepção de ameaça real ou imaginária 

interpretadas pelo indivíduo com capaz de provocar danos à sua saúde física e 

mental. 

 Também pode ser definido como relação de desequilíbrio entre exigências 

ambientais e recursos pessoais, nos quais os indivíduos julgam que as exigências 
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impostas ultrapassam seus recursos pessoais disponíveis para enfrentar uma 

situação ameaçadora, esgotando-os. As várias definições de estresse possuem 

como ponto em comum, o fato de estresse ser resposta do organismo a fatores 

estressores (CARDOSO et al, 2000). Quando este desequilíbrio entre exigências 

ambientais e recursos pessoais existem no contexto do trabalho, tem-se o estresse 

ocupacional. 

No que se refere ao estresse ocupacional, na sua definição mais 

abrangente, é um processo estressor-resposta, enfatizando em conjunto tanto os 

fatores do trabalho que excedem a capacidade de enfrentamento do indivíduo 

(estressores organizacionais) quanto às respostas fisiológicas, psicológicas e 

comportamentais aos eventos avaliados como estressores (PASCHOAL; TAMAYO, 

2004).  

As definições de estresse ocupacional dividem-se de acordo com três 

aspectos: o primeiro está focado nos estímulos estressores, no qual estresse 

ocupacional refere-se aos estímulos estressores do ambiente de trabalho que 

exigem respostas adaptativas por parte do empregado que excedem sua habilidade 

de enfrentamento; segundo, relacionado às respostas aos eventos estressores 

(psicológicas, fisiológicas e comportamentais) que os indivíduos emitem em contato 

com fatores estressores do trabalho; e o terceiro, centrado nos estímulos 

estressores-respostas, no qual estresse ocupacional refere-se ao processo que as 

demandas de trabalho impactam no trabalhador. 

O quadro 1 apresenta alguns modelos e teorias do estresse ocupacional. 

 

Quadro 1- Modelos e teorias do estresse ocupacional 

Autores Descrição 

Cox, Mackay (1978)   Define estresse como o desequilíbrio entre as demandas 

ambientais percebidas e a habilidade percebida para lidar com 

estas demandas. A experiência das pessoas de seu ambiente é 

mediada pela avaliação cognitiva. Consideram o estresse como um 

processo descrito em 5 estágios. 

Karasek (1979) Modelo Demanda Controle (JDC). O estresse resulta da interação 

das demandas de trabalho e controle do trabalhador sobre as 

decisões (Job demand/ Job decision latitude). Delineia a interação 

entre grupos de estressores (diferentes tipos de exigências do 

trabalho e participação do trabalhador) mas não identifica 



26 

 

Fonte: adaptado de Souza (2005). 

 

Assim, dependendo da definição de estresse ocupacional adotada, os 

modelos acima podem basear-se nos estressores organizacionais, nas respostas 

dos empregados a estes estressores ou no processo estressor-resposta a partir das 

variáveis relacionadas. Estudos com estressores organizacionais, permitem 

diferenciá-lo em: estresse ocupacional (enfoque apenas estressores no ambiente 

organizacional) e estressores gerais da vida do indivíduo. O primeiro tipo de estudo 

tem contribuído para identificar quais são os fatores considerados geradores de 

estresse no ambiente de trabalho. 

Na área do estresse ocupacional, o modelo “demanda-controle de Karasek” 

tem se tornado referência, propondo que a partir de duas dimensões psicossociais – 

controle no trabalho e demanda psicológica oriunda do trabalho – identificam-se 

situações ocupacionais que causam impacto na saúde do indivíduo (ARAÚJO; 

estressores específicos do ambiente de trabalho que poderiam ser 

modificados para reduzir o estresse. 

Cooper (1983)  

 

Considera que o estresse psíquico no trabalho depende do modo 

como o indivíduo percebe as esferas do trabalho, doméstica, social 

e individual, podendo, então, desencadear sintomas individuais e 

organizacionais. 

Hart et al., (1994)  Teoria do equilíbrio dinâmico. O estresse resulta de um sistema 

amplo de variáveis que incluem personalidade, características 

ambientais, processos de enfrentamento, experiências positivas e 

negativas e vários índices de bem-estar psicológico. 

Escola de Michigan 

(Edwards, Caplan,  Harrison, 

1998)  

Estresse com resultado de desajustes – demandas do ambiente x 

habilidades pessoais, e necessidades pessoais x recursos 

oferecidos pelo ambiente. Diferencia representações objetivas e 

subjetivas da pessoa e do ambiente, mas não especifica o 

conteúdo destas duas dimensões. 

Levi  (1998)  Modelo ecológico baseado em Kagan e Levi (1978). As reações de 

estresse são provocadas pela ação recíproca ou por desajustes 

entre as oportunidades e exigências inerentes ao meio e às 

necessidades e expectativas individuais. O trabalhador reage a 

estímulos psicossociais segundo certos padrões (programa 

psicobiológico) que podem ser modificados e sofrer interações com 

o apoio social e repertório de enfrentamento. 
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GRAÇA; ARAÚJO, 2003). Por isso, foi modelo adotado neste estudo para investigar 

estresse ocupacional. 

A publicação conjunta da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) chamou a atenção para a relevância da 

relação entre fatores psicossociais no trabalho e repercussão desses sobre a saúde 

dos trabalhadores. Condições de exposição crônica a estressores psicossociais 

desfavoráveis no trabalho estão associadas a queixas psicossomáticas, sintomas 

psiquiátricos e mudanças no bem-estar (OMS,2002) 

Segundo Karasek (2005), as demandas são as pressões psicológicas as 

quais os trabalhadores são submetidos no trabalho e podem originar-se da 

quantidade de trabalho a executar na unidade de tempo e/ou do descompasso entre 

as capacidades do trabalhador e o trabalho a executar. Quanto ao controle, trata-se 

do grau de autonomia ou possibilidade que ele tem de “governar” o seu trabalho, a 

partir de suas habilidades e conhecimentos. Assim, esse autor desenvolveu um 

modelo de análise do trabalho denominado “demanda-controle”, cuja representação 

se dá em uma figura quadrangular (FIGURA 1) 

Na figura cada quadrante representa associações entre os níveis das 

demandas e os graus de controle, ou seja: demandas psicológicas elevadas e baixo 

controle do trabalho se configuram como alta exigência, configurando condição de 

trabalho gerador de desgaste psicológico elevado; demandas psicológicas elevadas 

e alto grau de controle sobre o trabalho caracterizam o trabalho ativo, situação 

considerada como potencialmente desafiadora e capaz de propiciar o 

desenvolvimento das potencialidades dos trabalhadores; baixas demandas 

psicológicas e baixo controle classificam o trabalho passivo, configurando situações 

desestimulantes, geradoras de tédio e de desinteresse; e por fim baixas demandas 

psicológicas e alto grau de controle ou baixo desgaste, o que é considerada situação 

de baixa exigência, em que haveria pouco desgaste para o trabalhador, uma vez 

que ele tem as melhores condições para planejar e para executar seu trabalho  

(KARASEK, 2005).  
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Figura 1 – Modelo Demanda-Controle de Karasek  

 

 

                          Fonte: Karasek (2005). 14  

 

Essas quatro combinações, que expressam situações específicas de 

trabalho, podem ser representadas por quadrantes atravessados por duas 

diagonais: Diagonal A e Diagonal B (FIGURA 1). A diagonal A assinala o risco de 

distúrbios de ordem psicológica e de doença física. A principal predição estabelecida 

aqui é que a maioria das reações adversas das exigências psicológicas, tais como 

fadiga, ansiedade, depressão e doença física, ocorrem quando a demanda do 

trabalho é alta e o grau de controle do trabalhador sobre o trabalho é baixo - 

quadrante 1. Na diagonal B, registra-se motivação para desenvolver novos padrões 

de comportamento. Entretanto, o modelo prediz que trabalho na condição do quarto 

quadrante, definido como trabalho passivo, pode conduzir ao declínio na atividade 

global do indivíduo (ARAÚJO; GRAÇA; ARAÚJO, 2003).  

A esse modelo bidimensional, Johnson e Hall (1988) acrescentaram o 

suporte social, considerado uma terceira dimensão. 

O estresse ocupacional apresenta impacto negativo na saúde dos 

trabalhadores, bem como no funcionamento das organizações, ocasionando perda 

de produtividade, diminuição da qualidade dos produtos e dos serviços prestados 

(YARKER; DONALDSON-FEILDER; FLAXMAN, 2007).  
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3.4 Transtornos Mentais Comuns  

 

O trabalho docente exige que os professores utilizem suas capacidades 

físicas, cognitivas e afetivas para alcançar os objetivos propostos no processo de 

ensino-aprendizagem, muitas vezes demandando uma hipersolicitação de suas 

funções psicofisiológicas (CRUZ et al, 2010). Esta sobrecarga de trabalho gerada 

poderá acarretar em exaustão física e emocional, fazendo com que o professor se 

sinta ansioso e irritado, sendo que esses sentimentos podem desencadear sintomas 

psicossomáticos de efeitos cumulativos, afetando diretamente a sua saúde (SOUZA; 

GUIMARÂES; ARAÚJO, 2013). Nesta perspectiva, situam-se como doenças comuns 

aos docentes, os distúrbios advindos do estresse, entre eles, os transtornos mentais 

comuns. 

Entre os casos leves e moderados dos transtornos mentais, Goldberg e 

Huxley (1992) distinguem os transtornos mentais comuns, como sintomas que se 

apresentam de forma incipiente e cumulativos, abrangendo sintomas “tais como o 

esquecimento, fadiga, depressão, irritabilidade, insônia, dificuldades de 

concentração e demais queixas somáticas” (OLIVEIRA, 2013, p.22). Esta expressão 

foi proposta pelos autores Goldberg e Huxley, sendo bastante utilizada para 

descrever essas várias sintomatologias (LOYD, 2009) que não satisfazem a todos os 

critérios de doença mental de acordo com a Classificação Internacional das Doenças 

(CID-10), ou seja, não podem ser considerados doenças e sim, riscos para 

adoecimento mental (CERCHIARI et al, 2005).  

Para esses transtornos existem diferentes denominações como, por 

exemplo, Morbidade Psiquiátrica Menor (MPM), Problemas Psiquiátricos Menores 

(PPM) e Distúrbios Psíquicos Menores (DPM). Porém, para este estudo utilizaremos 

a terminologia TMC. Essas sintomatologias são comumente encontradas em 

ambientes de trabalhos coletivos, como exemplo, a universidade, apresentando uma 

variedade de formas clínicas. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, devido aos efeitos que 

apresentam para os indivíduos e pela potencialidade de impacto social que 

possuem, os transtornos mentais comuns necessitam ser detectados o mais 

precocemente possível, com o objetivo de intervir individual e coletivamente, visando 

eliminar ou neutralizar seus possíveis fatores causais cuja permanência pode 

resultar em adoecimento (OMS, 2001). 
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No Brasil, a literatura sobre as condições de trabalho docente e saúde ainda 

é restrita, principalmente com relação aos professores universitários (ARAÚJO et al, 

2005). Os estudos evidenciam que o adoecimento psíquico constitui um problema de 

significativa relevância entre os professores, tanto no que diz respeito às referências 

de sintomas de cansaço mental, nervosismo, quanto na identificação de transtornos 

mentais comuns (TMC) (REIS et al, 2006). 

Entre os poucos estudos destacam-se os que foram realizados com 

professores no estado da Bahia (REIS et al. 2006; DELCOR et al., 2004; 

CEBALLOS, 2009; SOUZA, 2008), os quais apontaram prevalências elevadas de 

TMC em docentes: 55,4%, 41,5%, 29,6% e 22.5%, respectivamente. Desse modo, 

os docentes apresentam maiores riscos de sofrimento psíquico e a prevalência de 

transtornos psíquicos menores é maior entre estes profissionais, quando 

comparados a outros grupos ocupacionais e com a população em geral 

(GASPARINI, BARRETO, ASSUNÇÃO, 2006). 

Uma possível explicação para a existência de poucos estudos que avaliem 

as repercussões do trabalho sobre a saúde do professor no Brasil é o fato dos riscos 

inerentes ao ambiente de trabalho serem menos visíveis quando comparados a 

outros trabalhadores como petroquímicos ou metalúrgicos (REIS et. AL, 2006).  

De um modo geral, o trabalho do professor visto na perspectiva dos estudos 

sobre as relações entre processo de trabalho e a saúde, não apresentam mesmo 

destaque de investigação científica que outras categorias do setor industrial e de 

serviços, como, por exemplo, os profissionais da construção civil, dos transportes, da 

saúde e do setor bancário, pois não são alvos de interesses dos governantes e 

classe empregadora por não influenciar diretamente nos interesses econômicos do 

país (CRUZ, et.al., 2010). Como também, os professores no seu ambiente e 

processos de trabalho não apresentam riscos físicos mais evidentes como nas 

profissões citadas anteriormente, portanto não se tornando palpável e de fácil 

comprovação. 

Em estudo exploratório desenvolvido por Martins (2005), identificou como os 

sintomas predominantes de natureza psicológica em professores foram: 

irritabilidade, pensar constantemente em um só assunto e sensibilidade emotiva. Em 

relação a sintomas físicos estavam mais presentes o cansaço constante, sensação 

de desgaste físico e problemas de memória.  
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A pesquisa de Caran et al (2011) com docentes universitários, encontrou 

como principal queixa de saúde o estresse com 38,9%, agregada às seguintes 

manifestações clínicas: ansiedade, mau humor, cefaleia, irritabilidade, cansaço físico 

e mental, insônia. Tais manifestações clínicas podem ser consideradas 

psicossomáticas, porque acontecem no organismo como consequências das 

alterações psíquicas vivenciadas pelo sujeito (Brasil, 2011). 

Um estudo com professores da rede pública de Belo Horizonte encontrou 

como principais causas de afastamentos do trabalho os transtornos psíquicos 

menores (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2006). Deste modo, a baixa 

capacidade para o trabalho é um forte preditor de aposentadoria precoce, 

afastamento do trabalho por períodos prolongados e incapacidade permanente. Por 

outro lado, há evidências científicas que apontam a associação da capacidade para 

o trabalho ao bem-estar mental, à menor exaustão emocional dos trabalhadores e a 

elevado desempenho e capacidade competitiva das empresas (ASSUNÇÃO, 2012). 

Vale também destacar que em diversos estudos (ARAÚJO; CARVALHO, 

2009), GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÂO, 2006, REIS et al, 2006) os 

professores que mais apresentam queixas de problemas gerais de saúde são 

justamente, os que mais apresentaram TMC em comparação aos que não 

apresentaram. Essa informação é relevante e deve ser considerada nas abordagens 

de promoção à saúde, assistência e elaboração de políticas públicas voltadas a esta 

parcela de trabalhadores (OLIVEIRA, 2013). 

Os TMC são responsáveis por absenteísmo laborais em cerca de um terço 

dos dias de trabalho perdidos no mundo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2002) e podem influenciar diretamente na capacidade para o trabalho, definida como 

a capacidade do trabalhador de executar suas atividades laborais em função das 

exigências do trabalho, de seu estado de saúde e de suas capacidades físicas e 

mentais, sendo entendida como uma medida do envelhecimento funcional 

(BELLUSCI et al, 2008). Os TMC podem tornar-se crônicos culminando com a 

incapacidade de adultos e abandono do trabalho (OLIVEIRA, 2013). 
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3.5 Capacidade para o Trabalho 

 

A capacidade para o trabalho significa aptidão do trabalhador para 

desempenhar suas funções no trabalho. Ela pode ser influenciada pelo estado geral 

da saúde física e mental do indivíduo e também por questões específicas do 

trabalho como os aspectos organizacionais, que podem interferir na motivação e na 

satisfação pessoal, e as adequações relacionadas às atividades do trabalho, como 

possíveis mediadores de lesões ou desgastes individuais (WILLIANS; CRUMPTON, 

1997; MEIRA, 2004).   

A capacidade de uma pessoa realizar um determinado trabalho expressa o 

conjunto de precondições físicas, mentais e psicoemocionais de que dispõe e que 

são necessárias para a execução de tarefas de trabalho. Essas precondições variam 

entre os indivíduos dependendo das diferenças interindividuais e intraindividuais 

(MEIRA, 2004).   

Na perspectiva da Saúde Ocupacional, o trabalhador em envelhecimento 

pode ser definido como um processo que ocorre com indivíduos com 45 anos de 

idade ou mais. Esta definição toma por base o decréscimo de algumas capacidades 

funcionais que acontecem mais acentuadamente a partir desta idade, como é o caso 

da capacidade física para o trabalho (ILMARINEN, 2006).   

Dessa forma, a capacidade para o trabalho é considerada a base do bem 

estar para todos os indivíduos com inúmeros aspectos envolvidos nos graus do 

envelhecimento. Portanto, a sua mensuração não pode ser mediada por um 

instrumento simples, necessita de uma avaliação com base em dados de várias e 

diferentes fontes, incluindo a percepção do trabalhador sobre si mesmo.  Baseada 

nesta perspectiva Tuomi e colaboradores (2005) considera o conceito que o próprio 

trabalhador tem de sua capacidade para o trabalho tão importante quanto as 

avaliações dos especialistas.   

Para avaliar a capacidade do trabalho foi elaborado e proposto o Índice de 

Capacidade para o Trabalho (ICT), o qual procedeu de pesquisas realizadas na 

Finlândia e é destinado ao uso em serviços de Saúde Ocupacional como apoio para 

acompanhar, manter e ou desenvolver a capacidade para o trabalho. Este índice 

retrata a avaliação do trabalho sobre sua própria capacidade e destina-se a apoiar 

os trabalhadores desde o ingresso no trabalho, auxiliando nas atividades (TUOMI et 

al., 2005).   
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Pode ser compreendido como um indicador de acompanhamento da 

capacidade para o trabalho com base na comparação entre a capacidade observada 

e aquela que seria esperada considerando a idade do trabalhador. É, portanto, um 

marcador de envelhecimento precoce, pois a observação de disparidades entre 

esses indicadores (idade e capacidade) pode evidenciar situações de intenso 

desgaste, com consequente aceleração do envelhecimento físico e mental. Assim, 

esse índice pode ser uma ferramenta muito relevante para intervenções em saúde 

do trabalhador, possibilitando o monitoramento dos ambientes de trabalho e 

promoção de níveis elevados da saúde dos trabalhadores.  

 A luta pela melhoria da capacidade de trabalho é importante em todas as 

fases da vida, corroborando para uma terceira idade ativa, independente e 

significativa por até 10-20 anos após a aposentadoria. A qualidade de vida durante 

essa fase da vida permanece boa e a sociedade também se beneficia dos custos 

mais baixos para manter a saúde dos idosos (TUOMI et al., 2005).   

Existem recomendações internacionais para que estudos sobre a 

capacidade para o trabalho sejam iniciados por volta dos 30-35 anos nos países em 

desenvolvimento, pois nestes países as condições de vida e de trabalho são menos 

favoráveis. No entanto, no Brasil o envelhecimento da força de trabalho ainda não 

recebe a atenção que a temática exige. Os estudos são recentes e foram iniciados 

na década de 1990 (ILMARINEN, 1997; BELLUSCI; FISCHER, 1999).  

 Segundo Martinez, Latorre e Fischer (2009), trabalhadores com a 

capacidade para o trabalho comprometida apresentam maior absenteísmo, 

afastamentos e aposentadorias precoce do que os demais.  

Ademais as investigações da capacidade para o trabalho geram benefícios 

gerais e estratégicos para empresas por se tratar de indicador da promoção da 

capacidade para o trabalho, além de custo benefício da melhoria da produtividade. A 

redução da capacidade para o trabalho repercute em aposentadorias, afastamento 

por incapacidade, doenças e morte precoce. As causas principais da diminuição da 

capacidade para o trabalho estão relacionadas ao trabalho, a saúde, aos estilos de 

vida e o envelhecimento biológico (MARTINEZ; LATORRE; FISCHER, 2010; 

ILMARINEN, 2011). Contanto, o futuro da capacidade para o trabalho irá abranger 

várias metas e medidas tanto quanto os conceitos, instrumentos e redes, quanto ao 

estabelecimento de banco de dados nacionais e cooperação internacional 

(ILMARINEN, 2011).  
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3.6 Qualidade de vida 

 

O termo Qualidade de vida (QV) possui vários significados sendo que cada 

conceito atribuído pode estar relacionado a especificidade da dimensão que valoriza 

como a biológica, a visão social e psicológica, o bem-estar, a satisfação, a felicidade 

e a econômica. Existem pelo menos 29 significados para QV. Usualmente é definida 

como sinônimo de saúde, o que pode limitar a complexidade e a integralidade do 

bem-estar humano (FLECK, 2000).  

A Organização Mundial Saúde define Qualidade de vida como “a percepção 

da pessoa em relação à posição que assume na vida, no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais ela vive e a relação entre seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (OMS, 1998). Esse será o conceito de QV utilizado nesse 

estudo. Para formação desse construto, a OMS utilizou três aspectos fundamentais: 

(1) subjetividade; (2) multidimensionalidade e (3) presença de dimensões positivas e 

negativas.  

 Diversos fatores podem influenciar a QV como: condições de trabalho, 

renda, relações pessoais, disposição, saúde, longevidade, lazer, estilo de vida, 

aspectos pessoais, espiritualidade entre outros (BRANCO et al., 2010; RIOS; 

BARBOSA; BELASCOS, 2010; MACIEL et al., 2013). 

É importante  avaliar a QV de trabalhadores, grupos, comunidades, para 

identificar os possíveis fatores que interferem na própria QV e na saúde, e se 

possível intervir para que ocorra uma mudança (TIMOSSI, 2009).  

Neste sentido, verifica-se que o trabalho pode influenciar na qualidade de 

vida e vice-versa, conforme Freitas, Timossi e Francisco (2010, p. 2): 

 
Para ser produtivo não é suficiente apenas estar satisfeito com seu trabalho, 
mas dever estar também com sua vida quando não está em um ambiente 
laboral. Para um maior rendimento em qualquer “trabalho” que um ser 
humano está disposto a fazer é essencial que ele se encontre bem consigo 
mesmo em aspectos relacionados à saúde, tanto física quanto mental. 
Podemos dizer que o ser humano que tiver uma melhor qualidade de vida 
estará mais disposto para realizar suas tarefas do dia – a – dia.  

 

No contexto nacional, a qualidade de vida tem sido foco de estudo apenas 

nas últimas décadas, sendo um campo ainda incipiente, especialmente quando 

associado à área da Educação. Em uma revisão sistemática sobre avaliação da 

qualidade de vida dos docentes brasileiros, pode-se observar que os artigos sobre 

QV docente têm, nesses últimos anos, se disseminado em todos os níveis de 
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ensino, demonstrando a importância do aprofundamento desse construto para o 

campo educacional. Além disso, de modo geral e independentemente de opções 

metodológicas, as pesquisas analisadas denunciam que a percepção negativa sobre 

a qualidade de vida está presente em uma parcela considerável de docentes 

(DAVOGLIO; LETTNIN; BALDISSERA, 2015). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal. De acordo com 

Medronho et al. (2009, p. 193), “os estudos transversais ou seccionais caracterizam-

se pela observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em 

uma única oportunidade”. Neste tipo de pesquisa a relação exposição-doença é 

investigada em uma determinada população ou amostra, onde causa e efeito são 

observados em um mesmo momento histórico (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2012). 

 

4.2 Local do estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido em três Universidades públicas do pólo 

Petrolina – PE e Juazeiro – BA, localizados no Submédio do Vale do São Francisco: 

Universidade de Pernambuco (UPE), Fundação Universidade Federal do Vale do 

São Francisco (UNIVASF) e Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

A UNIVASF é uma universidade federal, que possui 12 anos de existência, 

surgiu com a missão de levar o ensino público superior de qualidade ao Semiárido, 

estando presente em três estados nordestinos (Pernambuco, Bahia e Piauí) através 

de 6 campi: campus Petrolina, onde está a sede, campus Ciências Agrárias, ambos 

no estado de Pernambuco; campus de Juazeiro, campus de Senhor do Bonfim e 

campus Paulo Afonso, no estado da Bahia e campus São Raimundo Nonato, no 

Piauí. Atualmente conta com 37 cursos de graduação e 15 cursos de pós-graduação 

na modalidade strictu sensu mestrado. Com um quadro de servidores composto por 

454 docentes e 298 técnico-administrativos (UNIVASF, 2013). O estudo foi realizado 

nos campi Petrolina, Ciências Agrárias e Juazeiro dessa instituição. 

A UPE,  fundada em 1968,  é uma instituição estadual de ensino superior 

multicampi com sede administrativa na cidade de Recife e atuação em todo território 

pernambucano, ofertando 58 cursos de graduações e 124 cursos de pós-graduação.  

948 docentes e 4.035 servidores. Nessa instituição, a pesquisa será realizada 

apenas no Campus Petrolina, que possui um quadro de 115 docentes e oferta os 10 

cursos de Graduação e 12 cursos de especializações. O campus Petrolina foi 
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fundado em 1968, inicialmente como a Faculdade de Formação de Professores de 

Petrolina (UPE, 2013). 

A UNEB é maior instituição pública de ensino superior da Bahia, fundada em 

1983 e está presente geograficamente em todas as regiões do Estado, estruturada 

no sistema multicampi. Possui 29 Departamentos instalados em 24 campi, sendo um 

sediado na capital do estado, onde se localiza a administração central da instituição, 

e os demais distribuídos em 23 importantes municípios baianos. A instituição oferta 

150 cursos de graduação e/ou pós-graduação, tendo o quadro de docentes 

composto de 1. 477 profissionais. O estudo foi realizado apenas no Campus III - 

Juazeiro, composto por dois departamentos: Departamento de Tecnologias e 

Ciências Sociais- DTCS, formado pelos cursos de Engenharia Agronômica, 

Engenharia Ambiental e Direito, com um quadro de 64 docentes; e o Departamento 

de Ciências Humanas- DCH, que abrange os cursos de Jornalismo e Pedagogia, 

com total de 52 professores (UNEB, 2013). 

 

4.3 Amostra e participantes do estudo 

 

A população do estudo foi constituída por 555 docentes distribuídos nas três 

universidades, sendo 346 docentes da UNIVASF; 115 docentes do Campus 

Petrolina da UPE e 94 docentes do Campus III da UNEB. 

A definição da amostragem foi realizada a partir da fórmula para cálculo de 

amostra para população Finita (MARTINS; DOMINGUES, 2011): 
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, em que 

p̂  estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida. 

e  erro amostral expresso em decimais. O erro amostral é a máxima diferença que 

o pesquisador admite suportar entre   e p̂ . 

N= é o tamanho da população escolhida 

2

z é o valor que representa o nível de confiança determinado pelo pesquisador 



38 

 

Adotou-se os seguintes parâmetros: população de docentes das três 

instituições pesquisadas (UNIVASF, UPE e UNEB),  N=626, intervalo de confiança 

de 95%, erro de amostragem de 5% e uma prevalência estimada dos TMC de 

19,3%, conforme descrita no estudo de WERNICK (2000) realizado com docentes 

universitários da UFBA. O cálculo foi desenvolvido no programa Epi-Info, versão 6,0.  

A amostra calculada foi de 169 docentes, sua composição foi estratificada 

segundo as proporções de docentes por instituição e por campus, demostrada no  

quadro 2: 

Quadro 2: Quantidade de docentes que participaram da pesquisa por 

universidade pública 

 

Universidade 

Quantitativo de 

docentes 

 

 

UNIVASF 

Campus Petrolina 41 

Campus Juazeiro 40 

Campus CCA 24 

UPE- Campus Petrolina 35 

UNEB- Campus Juazeiro 29 

Total da amostra 169 

            Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no estudo docentes efetivos com carga horária de 40 horas 

e excluídos os docentes em atividades no período de coleta de dados como: férias, 

licença-maternidade ou médica, afastados para capacitação, e que estivessem 

exercendo apenas atividades administrativas na instituição ou que estivessem 

cedidos a outras instituições. 

4.5 Coleta de dados 

 

Após a aprovação do comitê de ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas 

da Universidade Federal do vale do São Francisco, com protocolo nº 0003/240714 
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CEDEP/UNIVASF (ANEXO A), a coleta de dados foi realizada no período 

compreendido entre os meses de fevereiro a junho de 2015. 

Inicialmente, obteve-se junto às Coordenações dos cursos nas três 

instituições, a relação de professores que atuavam em cada curso. A pesquisa era 

apresentada individualmente a professores aleatoriamente durante sua jornada de 

trabalho. Para os docentes que aceitaram participar da pesquisa era realizada a 

entregue do questionário (APÊNDICE A) e do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B), assim como passadas as instruções sobre o seu 

preenchimento e combinado um prazo de devolução dos mesmos. 

Os questionários foram distribuídos e coletados por um mesmo profissional 

(pesquisadora). Quando não se encontrava o docente na primeira tentativa, duas 

tentativas adicionais eram realizadas para localizar o professor e diminuir as perdas 

do estudo. 

 

4.5.1 Instrumento de Coleta de Dados 

Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento um questionário 

(APÊNDICE A) do tipo estruturado auto-aplicável, agregados em seis blocos 

temáticos, compostos por instrumentos validados e com respaldos nacional e 

internacionalmente. O questionário era composto de seis blocos:  

1) Bloco I: composto por questões referentes aos dados sociodemográficos 

(idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, cor, renda familiar e se possui 

filhos). 

2) Bloco II: composto por questões referentes às características 

ocupacionais (instituição de ensino, curso lotado e que desenvolve atividades 

acadêmicas, regime de trabalho, tempo de trabalho na docência, tempo de trabalho 

como docente universitário, tempo de trabalho na atual universidade, carga horária 

semanal de trabalho, atividades acadêmicas realizadas, se recebe adicional 

insalubridade/ periculosidade) e aspectos psicossociais do trabalho. 

Para avaliar os aspectos psicossociais do trabalho foi utilizada a versão 

reduzida do Job Content Questionnaire (JCQ), elaborado por Karasek (2005), 

traduzida e adaptada para o português por Alves e colaboradores (2004). O 

questionário é constituído de 17 questões, sendo cinco para avaliar demanda 



40 

 

psicológica, seis para o controle e seis para o apoio social. Cada pergunta possui 

quatro opções de resposta, sendo que para demanda e controle as respostas podem 

ser: frequentemente, às vezes, raramente e nunca ou quase nada; já para o apoio 

social, as possíveis respostas são: concordo totalmente, concordo mais que 

discordo, discordo mais que concordo e discordo totalmente (ALVES et al., 2004). 

Os escores de cada dimensão foram obtidos somando-se as pontuações 

das respostas e, posteriormente, foram divididos em duas categorias pela sua 

mediana, conforme estudo de Alves e colaboradores (2009). Nesse estudo, para a 

demanda de trabalho, o ponto de corte foi de 14 pontos. Assim, os professores que 

obtiveram resultado de 8 a 14 pontos tiveram seus trabalhos classificados em baixa 

demanda e os valores acima de 14, em alta demanda.  

Para o controle do trabalho, o ponto de corte foi de 19 pontos, aqueles 

indivíduos que obtiveram pontuação total entre 5 e 19 pontos foram classificados 

como tendo baixo controle no trabalho e os que tiveram mais de 19 pontos, com alto 

controle no trabalho. De forma semelhante, o ponto de corte para o apoio social no 

trabalho foi de 18 pontos, sendo classificados os indivíduos com pontuação até 18 

pontos com baixo apoio social e acima de 18 pontos com alto apoio social.  

A partir dessa classificação, tornou-se possível realizar o Modelo Demanda-

Controle (D-C) proposto por Karasek (2005) que prevê a avaliação simultânea dos 

níveis de demanda psicológica e de controle sobre o trabalho como mostra o quadro 

abaixo (Quadro 3):  

Quadro 3: Aspectos psicossociais do trabalho segundo Modelo Demanda-Controle 

proposto por por Karasek (2005). 

 
Modelo D-C Demanda Controle 

Trabalho alta exigência Alta Baixo 

Trabalho ativo Alta Alto 

Trabalho passivo Baixa Baixo 

Trabalho baixa exigência Baixa Alto 

Fonte: Karasek ; Theörell (2005). 

 

Dessas quatro classificações do modelo demanda-controle, o trabalho de 

baixa exigência, também chamado baixo desgaste, é considerado o tipo de trabalho 

ideal por possibilitar o relaxamento e menor chance de situações estressantes. Em 
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contrapartida, o trabalho com alta exigência é a combinação mais prejudicial, por ser 

fonte de estresse, devido ao desgaste, e por poder levar o trabalhador ao 

adoecimento físico e psicológico. Quanto às demais combinações, o trabalho 

passivo é a segunda combinação mais danosa, por não disponibilizar muitos 

desafios ao trabalhador, levando à sua desmotivação, já o trabalho ativo, mesmo 

diante da alta exigência ao trabalhador, torna possível que ele tenha alto controle e 

poder de decisão, estimulando o aprendizado, o desenvolvimento e aumento da 

vitalidade (ALVES, 2004; GIANNINI, 2010). 

Bloco III: Avaliação da Saúde Mental utilizando o Self Reporting 

Questionnaire (SQR-20), teste autoaplicável que avalia o sofrimento mental, 

largamente utilizado, com 20 questões relativas a mal-estares psíquicos, abordando 

itens relativos a ansiedade e depressão, sintomas somáticos, humor e pensamentos 

depressivos (PINHEIRO, 2003). Este questionário é um teste que identifica a 

suspeição de casos de TMC levando em conta o mês anterior à realização da 

entrevista, mas não realiza diagnóstico médico. O ponto de corte para suspeição de 

TMC foi de sete respostas positivas tanto para homens como para mulheres, 

baseado em pesquisas anteriores com docentes (ARAÚJO et al, 2005, DELCOR et 

al, 2004). 

3) Bloco IV: Avaliação da Capacidade para o Trabalho através do Índice de 

Capacidade para o Trabalho (ICT), criado por Tuomi et al (2005), pesquisadores do 

Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional. Foi adaptado para português pelo 

Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo. Este instrumento permite ao trabalhador realizar um auto avaliação 

sobre sua saúde e capacidade para o trabalho, tendo caráter preditivo, podendo ser 

usado como ferramenta para subsidiar programas preventivos em saúde do servidor 

(ASSUNÇÃO, 2012). Os resultados das sete dimensões fornecem uma medida da 

capacidade para o trabalho que varia de 7 a 49 pontos (TUOMI et al., 2005). O 

quadro 4 traduz estas faixas de pontuação em avaliações qualitativas quanto à 

capacidade para o trabalho. 
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Quadro 4 - Características do Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TUOMI et al., 2005 

 

As análises bivariadas, as categorias Baixa, Moderada, Boa e Ótima 

capacidade para o trabalho foram dicotomizadas em inadequada capacidade para o 

trabalho (Baixa/Moderada) e adequada capacidade para o trabalho (Boa/Ótima), de 

acordo com estudos anteriores (SILVA; ROTENBERG; FISCHER, 2011; 

NEGELISKII; LAUTERT, 2011). 

4) Bloco V: Qualidade de Vida.- para avaliar a qualidade de vida foi 

utilizado o questionário Whoqol-Bref, proposto pela OMS, traduzido e validado no 

Brasil por Fleck et al (2000). Este questionário é composto por 26 questões, sendo 

que a primeira questão refere-se à qualidade de vida de modo geral e a segunda à 

satisfação com a própria saúde. As outras 24 questões estão divididas nos domínios 

físico, psicológico, das relações sociais e meio ambiente (FLECK, 2000). Esse é um 

instrumento que pode ser utilizado tanto para populações saudáveis como para 

populações acometidas por agravos e doenças crônicas (BERLIM; FLECK, 2003; 

GONÇALVES; VILARTA, 2004). 

             O domínio físico avalia as facetas: dor e desconforto; energia e fadiga; sono 

e repouso; mobilidade; atividades da vida cotidiana; dependência de medicação ou 

de tratamentos; e, capacidade de trabalho. O domínio psicológico trata da avaliação 

dos sentimentos positivos e negativos; pensar, aprender, memória e concentração; 

autoestima; imagem corporal e aparência; e, espiritualidade/religiosidade/crenças 

pessoais (THE WHOQOL GROUP, 1998; FLECK et al., 2000). O domínio das 

relações sociais avalia: relações pessoais; suporte/apoio social; e, atividade sexual. 

Já o domínio meio ambiente aborda: segurança física e proteção; ambiente no lar; 

recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais, disponibilidade e qualidade; 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; participação e 

Pontos Capacidade para o Trabalho 

7-27 Baixa 

28-36 Moderada 

37-43 Boa 

44-49 Ótima 
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oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima); e, 

transporte (FLECK et al., 2000).  

             Neste estudo, considerou-se a distribuição dos escores de qualidade de vida 

estabelecidos conforme os domínios analisados: qualidade de vida péssima(0-20) 

ruim (21-40); média (41-60); boa (61-80) e excelente, quando os escores variavam 

entre (81-100). 

5) Bloco VI: Hábitos de vida: aborda sobre os hábitos de vida (uso de 

fumo e bebida alcoólica, peso, prática de atividades físicas e padrão de sono. 

 

4.6 Definição das Variáveis  

Considerou-se como variável dependente do estudo os Transtornos Mentais 

Comuns. As variáveis independentes foram divididas em grupos: sociodemográficos, 

hábitos de vida, características ocupacionais, aspectos psicossociais, capacidade 

para o trabalho e qualidade de vida. 

4.7 Análise dos Dados  

Após a coleta, foi elaborado um banco de dados a partir das informações 

dos questionários no Epi Data 3.1, manipulados e digitados pela pesquisadora, para 

garantir confiabilidade nos dados. Após a verificação de erros e incongruências, 

utilizou-se para a análise dos dados o programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS®) 21.0 para Windows. 

A análise estatística descritiva foi realizada para todas as variáveis através 

da distribuição por frequência relativa e valores absolutos. Para as variáveis 

quantitativas foram calculadas as médias e desvio padrão das mesmas. Para as 

associações estudadas, utilizaram-se os testes Qui-quadrado, Exato de Fisher 

(p<0,05) e razão de prevalência. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Perfil sociodemográfico e hábitos de vida 

 

Responderam ao questionário de pesquisa 195 professores sendo 11 

questionários excluídos devido estarem incompletos. Assim foram estudados 184 

docentes, sendo 115 desses servidores da UNIVASF, 39 da UPE e 30 da UNEB. 

A maioria dos docentes era do sexo masculino (54,3%), com média de idade 

de 41 anos (DP± 9,89), variando de 26 a 69 anos. As características 

sociodemográficas e hábitos de vida desses docentes estão descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas e hábitos de vida de docentes de 
Universidades Públicas do Submédio do Vale do São Francisco. Brasil, 2016. 

Características sociodemográficas e hábitos de vida N % 

Sexo (n=184)   

   Feminino 84 45,7 

   Masculino 100 54,3 
Faixa etária (n=164)   
   20 a 29 anos  11 6,7 
   30 a 39 anos 76 46,3 
   40 a 49 anos 48 29,3 
   50 a 59 anos 19 11,6 
   60 anos ou mais 10 6,1 
Situação Conjugal (n=184)   
   Solteiro 40 21,7 
   Casado 105 57,1 
   União Estável 19 10,3 
   Viúvo 3 1,6 
   Divorciado 17 9,2 
Renda familiar (n=184)    
   Até 3 SM 1 0,5 
   4 a 6 SM 15 8,2 
   7 a 10 SM 59 32,1 
   Mais de 10 SM 109 59,2 
Raça/Cor (n=184)   
   Branco 85 46,2 

   Negro 20 10,9 
   Amarelo 4 2,2 
   Pardo  75 40,8 
 

(continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



45 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas e hábitos de vida de docentes de Universidades 

Públicas do Submédio do Vale do São Francisco. Brasil, 2016 (continuação) 

Características sociodemográficas e hábitos de vida N % 

Filhos (n=182)   
   Sim 109 59,9 
   Não 73 40,1 
Titulação (n=184)    
  Graduação 1 0,6 
  Especialização 14 7,6 
  Mestrado 56 30,4 
  Doutorado/Pós-doutorado 113 61,4 
Hábito de fumar (n=184)   
  Nunca fumou 145 78,8 
  Ex-fumante 23 12,5 
  Fuma até 4 cig por dia 2 1,1 
  Fuma de 5 a 20 cig por dia 3 1,6 
  Outros 11 6,0 
Consumo de bebida alcoólica (n=184)   
   Sim 105 57,1 
   Não 79 42,9 
Atividade física (n=184)   
   Sim 123 66,8 
   Não 61 33,2 
Peso Ideal (n=184)   
   No seu peso ideal 59 32,1 
   Abaixo do peso 10 5,4 
   Pouco acima  81 44,0 
   Muito acima  34 18,5 
Uso de medicamento de uso contínuo (n=184)   
   Sim 65 35,3 
   Não 119 64,7 
Fonte: elaborada pelos autores. N = número total de docentes em cada estrato. SM = 
Salário-mínimo, vigente no período do estudo era de R$788,00  
 

Do total de docente entrevistados 67,4% viviam com um companheiro, 

incluindo-se os casados (57,1%) e os que mantinham união estável (10,3%). Em 

relação à renda familiar, 59,2 % informaram possuírem acima de 10 salários 

mínimos. Com referência a raça/cor, 46,2% declaram-se brancos. Quanto ao nível 

de titulação (qualificação), a maioria dos docentes (99,4%) possuíam Pós-

Graduação (TABELA 1). 

Quanto aos hábitos de vida, a maioria dos docentes (66,8%) praticavam 

algum tipo de atividade física, como caminhada, ciclismo, corrida, musculação, 

pilates, dança, exercícios aeróbicos, karatê, futebol. Em relação ao consumo de 

bebida alcoólica, esta foi referida por 57,1% dos professores entrevistados. Apenas 

8,7% informaram que fumavam e 12,5% que eram ex-fumantes. No que se refere ao 

peso ideal, 32,1% se consideravam no peso ideal, e 62,5% se consideravam pouco 

ou muito acima do peso ideal. No que se refere ao A utilização de medicamento de 
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uso contínuo era realizado por 35,3% dos professoresque fazem uso de um ou mais 

medicamentos, como anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, antidislipidémicos, 

antidepressivos, ansiolíticos, corticoides.  

 

5.2 Características laborais e aspectos psicossociais do trabalho 

 

Na Tabela 2, observa-se a descrição dos professores em relação às 

características do trabalho. Verificou-se que, em relação ao tempo de trabalho, 

sobressaiu o ingresso recente na atual Universidade, pois 43,5% possuíam até 5 

anos de trabalho. Porém, também foi observado um percentual significativo de 

professores com mais de 20 anos de trabalho (13,6%).  

 
Tabela 2 – Características laborais e aspectos psicossociais do trabalho de docentes 
de Universidades Públicas do Submédio do Vale do São Francisco. Brasil, 2016.  
Características do trabalho e aspectos psicossociais do trabalho N % 

Tempo de trabalho na docência universitária (em anos) (n=184)   
   0 a 5 anos 45 24,5 

   6 a 10 anos 77 41,8 
   11 a 15 anos 26 14,1 
   16 a 20 anos 11 6,0 
   Acima de 20 anos 25 13,6 
Tempo de trabalho na atual universidade (em anos) (n=184)   
   0 a 5 anos 80 43,5 
   6 a 10 anos 65 35,3 
   11 a 15 anos 14 7,6 
   16 a 20 anos 07 3,8 
   Acima de 20 anos 18 9,8 
Regime de trabalho (n=184)   
   40h 25 13,6 
   DE 159 86,4 
Atividade acadêmica (n=184)   
   Apenas graduação 115 62,5 
   Graduação/Pós-graduação 69 37,5 
Atividade de ensino, pesquisa e extensão (n=184)   
   Apenas ensino 15 8,2 
   Ensino e pesquisa 80 43,5 
   Ensino e extensão 9 4,9 
   Ensino, pesquisa e extensão 80 43,5 
Número de turmas (n=184)   
   1 turma 10 5,4 

   2 turmas 49 26,6 
   3 turmas 72 39,1 
   4 ou mais turmas 53 28,8 
Orientação (n=184)   
   Sim 166 90,2 
   Não 18 9,8 
 

(continua) 
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Tabela 2 – Características laborais e aspectos psicossociais do trabalho de docentes de 
Universidades Públicas do Submédio do Vale do São Francisco. Brasil, 2016 
(continuação).  
 
 

Características do trabalho e aspectos psicossociais do trabalho N % 

Possui outra atividade remunerada (n=184)   
   Sim 15 8,2 
   Não 169 91,8 
Recebe algum tipo de adicional (n=184)   
   Sim 66 64,1 
   Não 118 35,9 
Demanda psicológica (n=184)   
   Baixa 87 47,3 
   Alta 97 52,7 
Controle (n=184)   
   Alto 73 39,7 
   Baixo 111 60,3 
Grupos do modelo demanda-controle (n=184)   
   Baixa exigência 21 11,4 
   Trabalho Passivo 66 35,9 
   Trabalho Ativo 52 28,3 
   Alta Exigência 45 24,5 
Apoio Social (n=184)   
   Alto 81 44 
   Baixo 103 56 

 

    Fonte: elaborada pelos autores.  N = número total de docentes em cada estrato. DE = Dedicação exclusiva. 

 

No que concerne ao regime de trabalho, prevaleceu a carga horária integral 

e com dedicação exclusiva (86,4%). A maioria desenvolve atividades acadêmicas 

apenas na graduação (62,5%), ensinam em 3 turmas (39,1%%), realizam 

orientações de alunos (90,2%), recebem algum tipo de adicional de insalubridade ou 

periculosidade (64,1%) e apenas 8,2% (n=15) possuem outra atividade remunerada. 

Do total dos participantes, 43,5% exercem atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, percentual também encontrado nos que desenvolvem apenas atividades 

de ensino e pesquisa (TABELA 2). No tocante aos aspectos psicossociais do 

trabalho, identificou-se que 52,7% dos docentes estavam em alta demanda 

psicológica e 60,3% em baixo controle sobre o trabalho. Ainda, 56% dos docentes 

foram classificados na categoria baixo apoio social no trabalho De acordo com os 

quadrantes do Modelo Demanda- Controle observa-se que a maior frequência dos 

docentes foi classificada no quadrante Trabalho passivo (35,9%), e apenas 11,4% 

no Trabalho em baixa exigência  (TABELA 2).. 
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5.3 Transtornos mentais comuns  
 

A prevalência global de transtornos mentais comuns nos docentes 

pesquisados foi de 29,3% (Tabela 3). Ao estimar a prevalência de TMC nos 

docentes por instituição investigada, encontrou-se que 33,3% da UPE, 28,7% da 

UNIVASF e 26,7% da UNEB apresentavam suspeição para TMC. O desenho do 

estudo aliado ao tamanho da população estudada, não propiciaram a identificação 

de peculiaridades das universidades que poderiam estar associados a estas 

diferenças. 

Tabela 3 – Prevalência de Transtornos Mentais Comuns em docentes de 
Universidades Públicas do Submédio do Vale do São Francisco. Brasil, 2016.  

Variável   N % 

  TMC Geral (n=184) 
    Suspeito 

 
54 

 
29,3 

    Não suspeito 130 70,7 

   TMC UNIVASF (n=115) 
    Suspeito 
    Não suspeito 

 
33 
82 

 
28,7 
71,3 

  TMC UNEB (n=30) 
    Suspeito 
    Não suspeito 

 
08 
22 

 
26,7 
73,3 

                  Fonte: elaborada pelos autores.  N = número total de docentes em cada estrato 
 

A aplicação do Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) revelou que as 

perguntas que mais obtiveram respostas positivas (com sim) foram: sente-se 

nervoso, tenso ou preocupado (59,2%), dorme mal (35,4%), sente-se cansado o 

tempo todo e cansa com facilidade (37,5%), sentindo-se triste ultimamente (33,7%). 

 

5.3.1 Associação entre variáveis sociodemográficas, hábitos de vida e 

Transtornos Mentais Comuns 

 

A Tabela 4 apresenta a associação de variáveis sociodemográficas e hábitos 

de vida e os TMC. A maior prevalência de TMC foi em docentes do sexo feminino 

(RP=1,6), com idade menor e igual a 41 anos (RP= 2,28), viúvos e divorciados (RP= 

1,87), cor da pele amarela (RP=5) e que não possuem filhos (RP=1,23). 

A prevalência de TMC em relação à renda familiar foi maior entre os 

docentes que informaram renda de até 8 salários mínimos (RP=1,68). Quanto à 

titulação, os docentes com mestrado possuem prevalência maior de TMC (RP=1,39). 

Em relação aos hábitos de vida, maior prevalência de TMC foi em docentes que não 



49 

 

fumavam (RP=1,21), que consumem bebidas alcoólicas (RP=1,14), que não 

praticam atividades físicas, que estavam fora do peso ideal e que informaram fazer 

uso de medicamento de forma contínua (TABELA 4). 

 

Tabela 4 – Associação entre variáveis sociodemográficas, hábitos de vida e 
Transtorno Mental Comum (TMC) em docentes de Universidades Públicas do 
Submédio do Vale do São Francisco. Brasil, 2016.            

Covariável N n (%) RP IC Valor-p  

Sexo      

   Masculino 100 23 (23,0) * - - 

   Feminino 84 31 (36,9) 1,60 (1,02-2,53) 0,039 

Idade      

    > 41 anos 65 11 (16,9) * - - 

    < 41 anos 99 38 (38,4) 2,28 (1,25-4,11) 0,003 

Situação Conjugal      
    Solteiro 40 11 (27,5) 1,03 (0,58-1,85) 0,913 
    Casado/União estável 124 33 (26,6) * - - 

    Viúvo/ Divorciado  20 10 (50,0) 1,87 (1,11-3,18) 0,034 

Renda 
   

  

   Até 8 SM 75 29 (38,7) 1,68 (1,08-2,64) 0,021 

   Acima de 8 SM 109 25 (22,9) * - - 

Filhos      
    Sim 109 29 (26,6) * - - 
    Não 73 24 (32,9) 1,23 (0,79-1,94) 0,361 
Titulação      
    Graduação/Especialização 15 5  (33,3) 1,29 (0,59-2,84) 0,527 

    Mestrado 56 20 (35,7) 1,39 (0,87-2,23) 0,175 

    Doutorado/Pós-doutorado 113 29 (25,7) * - - 

Hábito de fumar      

   Sim 28 7  (25,0) * - - 

   Não 145 44 (30,3) 1,21 (0,61-2,41) 0,655 

   Outros 11 3  (27,3) 1,09 (0,34-3,48) 0,998 

Consumo de bebida alcoólica      

   Sim 105 25 (31,6) 1,14 (0,73-1,79) 0,552 

   Não 79 29 (27,6) * - - 

Atividade física      

   Sim 123 29 (23,6) * - - 

   Não 61 25 (41,0) 1,73 (1,12-2,69) 0,014 

Peso      

   No seu peso ideal 59 14 (23,7) * - - 

   Fora do peso ideal 125 40 (32,0) 1,34 (0,8-2,28) 0,250 

Uso de medicação de uso contínuo      

   Sim 65 26 (40,0) 1,70 (1,09-2,64) 0,019 

   Não 119 28 (23,5) * - - 

              Fonte: elaborada pelos autores.  N = número total de docentes em cada estrato. n = número de docentes com 

suspeição de transtorno mental.  RP = razão de prevalência. IC95% = intervalo de confiança. SM = salário mínimo. * 

Grupo de referência.  

 

Entre as variáveis sociodemográficas e hábitos de vida, as que tiveram 

associação estatisticamente significativa com os TMC (p< 0,05), foram: sexo 
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feminino (p=0,039), idade menor igual a 41 anos (p=0,003), situação conjugal viúvo 

ou divorciado (p=0,034), renda familiar de até 8 salários mínimos (p=0,021), não 

praticar atividade física (p=0,014) e fazer uso de medicamento de uso contínuo 

(p=0,019). 

 

5.3.2 Associação entre características laborais, aspectos psicossociais e 

Transtornos Mentais Comuns  

 

No que tange as características laborais, evidencia-se, na Tabela 5, que os 

docentes que apresentavam maior prevalência de TMC trabalhavam em regime de 

dedicação exclusiva (RP=1,25), com tempo de trabalho na docência universitária 

menor e igual a 10 anos (RP=2,23), e na atual universidade entre 11 a 20 anos 

(RP=1,80), que desenvolvem atividades de ensino e extensão (RP=1,77), com 3 

turmas ou mais (RP=1,03) e que realizam orientação (RP=1,06). As associações 

entre as variáveis características laborais e TMC não foram estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 5 – Associação entre as características do trabalho, aspectos psicossociais 
do trabalho e Transtorno Mental Comum (TMC) em docentes de Universidades 
Públicas do Submédio do Vale São Francisco. Brasil, 2016. 
 

Covariável N n (%) RP IC Valor-p  

Tempo de trabalho na docência universitária       

   0 a 10 anos 122 39 (32,0) 2,23 (0,76-6,58) 0,123 
   11 a 20 anos 41 12 (29,3) 2,04 (0,65-6,47) 0,227 
   Acima de 20 anos 21 3  (14,3) * - - 
Tempo de trabalho na atual Universidade      

   0 a 10 anos 145 44 (30,3) 1,72 (0,6-4,94) 0,399 
   11 a 20 anos 22 7  (31,8) 1,80 (0,55-5,96) 0,464 
   Acima de 20 anos 17 3  (17,6) * - - 
Regime de trabalho 

   
  

   40h 25 6  (24,0) * - - 
   DE 159 48 (30,2) 1,25 (0,6- 2,63) 0,527 

Atividade acadêmica 
   

  

   Apenas graduação 115 38 (33,0) * - - 
   Graduação/Pós-graduação 69 16 (23,2) 0,72 (0,42-1,16) 0,155 

Atividade de ensino, pesquisa e extensão  
   

  

   Apenas ensino 15 5  (33,3) 1,33 (0,59-3,0) 0,530 
   Ensino e pesquisa 80 25 (31,1) 1,25 (0,76-2,06) 0,386 
   Ensino e extensão 9 4  (44,4) 1,77 (0,78-4,05) 0,244 
   Ensino, pesquisa e extensão 80 20 (25,0) * - - 
Número de turmas      
   1 ou 2 turmas  59 17 (28,8) * - - 
   3 turmas ou mais 125 37 (29,6) 1,02 (0,63-1,67) 0,912 
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Tabela 5 – Associação entre as características do trabalho, aspectos psicossociais do trabalho e 
Transtorno Mental Comum (TMC) em docentes de Universidades Públicas do Submédio do Vale São 
Francisco. Brasil, 2016 (continuação). 
 

 

Covariável N n (%) RP IC Valor-p  

Orientação      
   Sim 166 49 (29,5) 1,06 (0,49-2,32) 1,000 

   Não 18 5 (27,8) * - - 

Possui outra atividade remunerada 
   

  
   Sim 15 3 0,66 (0,23-1,87) 0,558 
   Não 169 51 * - - 
Recebe algum tipo de adicional       
   Sim 66 15 (22,7) 0,68 (0,41-1,15) 0,177 
   Não 118 39 (33,1) * - - 
Demanda Psicológica      
    Baixa 87 18 (20,7) * - - 
    Alta 97 36 (37,1) 1,79 (1,1-2,92) 0,014 

Controle      

    Alto 73 24 (32,9) * - - 

    Baixo 111 30 (27,0) 0,82 (0,53-1,29) 0,393 

Grupos do modelo      

    Baixa Exigência 21 6 (28,6) * - - 

    Trabalho Ativo 52 18 (34,6) 1,21 (0,56-2,62) 0,618 

    Trabalho Passivo 66 12 (18,2) 0,63 (0,27-1,49) 0,357 

    Alta Exigência 45 18 (40,0) 1,40 (0,65-3,01) 0,421 
Apoio Social       
   Alto 81 25 (30,9) * - - 
   Baixo 103 29 (28,2) 0,91 (0,58-1,43) 0,688 

    Fonte: elaborada pelos autores.  N = número total de docentes em cada estrato. n = número de docentes com suspeição de  
transtorno mental.  RP = razão de prevalência. IC95% = intervalo de confiança. * Grupo de referência 

 

Em relação aos aspectos psicossociais do trabalho, na análise individual de 

cada componente do Modelo Demanda-Controle, houve associação significativa 

apenas entre TMC e alta demanda psicológica (p=0,014). Para a dimensão controle 

sobre o trabalho, apesar do percentual de TMC ser maior para os docentes com 

baixo controle, a diferença não foi significativa. Também não houve associação 

estatística significante entre apoio social e TMC (TABELA 5). 

Ao comparar-se a prevalência de TMC segundo os quadrantes do Modelo 

Demanda-Controle, observou-se que, a situação de alta exigência concentrou as 

mais elevadas prevalências de TMC, com 40,0%. Os resultados apontaram que os 

docentes que referiram trabalho de alta exigência apresentaram 1,4 vezes mais 

TMC que aqueles que referiram trabalho de baixa exigência. As diferenças 

encontradas entre os grupos do modelo demanda-controle não foram 

estatisticamente significativas (Tabela 4). 
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5.4 Capacidade para o Trabalho  

Na tabela 6 são apresentados os resultados referentes à capacidade para o 

trabalho e algumas dimensões 

Tabela 6 – Capacidade para o trabalho em docentes de Universidades Públicas do 
Submédio do Vale São Francisco. Brasil, 2016. 

 Variável  N % 

Índice de Capacidade para o trabalho   
   Baixo 4 2,2 
   Moderado 28 15,2 

   Bom    86 46,7 
   Ótimo  66 35,9 
Capacidade atual (exigências físicas)   
   Muito baixa 2 1,1 
   Baixa 9 4,9 
   Moderada 28 15,2 
   Boa 67 36,4 
   Muito Boa 78 42,4 
Capacidade atual (exigências mentais)   
   Baixa 6 3,3 
   Moderada 16 8,7 
   Boa 87 47,3 
   Muito boa 75 40,8 
Absenteísmo   
   De 25 a 99 dias 3 1,6 
   De 10 a 24 dias 9 4,9 
   Até 9 dias 56 30,4 
   Nenhum 116 63 
Impedimento para o trabalho   
 Não há impedimento ou doença 113 61,4 
  Sou capaz, mas lesão/doença causa sintomas 44 23,9 
 Algumas vezes diminui o ritmo  26 14,1 
 Capaz em tempo parcial 1 0,5 
Totalmente incapacitado 1 0,5 

        Fonte: elaborada pelos autores,2016.   

 

Em relação ao ICT, a maioria apresentou boa capacidade para o trabalho 

(46,7%) e apenas  2,2%. baixa (A média do valor do ICT entre os pesquisados foi de 

41,1 pontos (DP± 4,9), sendo a pontuação mínima 24 e a máxima, 49 pontos.  

A média da capacidade atual para o trabalho foi 8,4 (DP± 1,1), sendo o 

mínimo 3,0 e o máximo 10 (a pontuação do instrumento é de zero a dez pontos). 

Considerando sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências 

físicas, 78 trabalhadores (42,4%) a avaliaram como muito boa e em relação às 

exigências mentais, 87 (47,3%) a avaliaram como boa. Quanto ao absenteísmo, 

63% (n=116) afirmaram que não faltaram nenhum dia de trabalho nos últimos 12 

meses devido à problema de saúde, consulta médica ou para exames e 113 
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trabalhadores (61,4%) responderam que não há impedimento para trabalho ou não 

possuem doenças.  

 

5.5 Qualidade de Vida  

 
A auto-avaliação da qualidade de vida é obtida através da média entre as 

questões 1 e 2 do questionário Whoqol-bref (ANEXO A), pois estas não fazem parte 

do cálculo dos domínios. Nesse estudo, a média da auto-avaliação da qualidade de 

vida foi de 71,8, que demonstra que os docentes investigados possuem uma boa 

percepção de sua saúde e autoavaliação de sua qualidade de vida. 

Na avaliação dos domínios de qualidade de vida (TABELA 7), o que 

apresentou menor escore médio foi o domínio meio ambiente, com média de 66,8. A 

qualidade de vida global foi de 72,2. Entre as facetas do domínio físico, as que 

tiveram menores escores foram: sono e repouso com média de 59,78; e energia e 

fadiga com 69,70. 

 
Tabela 7 – Distribuição dos resultados dos domínios da qualidade de vida de 
docentes de Universidades Públicas do Submédio do Vale São Francisco. Brasil, 
2016. 

Domínios de Qualidade 
de Vida 

N Escore 
médio 

DP 

Físico 184 75,2 15,6 
Psicológico 184 74,6 13,8 
Relações Sociais 184 71,1 17,9 
Meio Ambiente 184 66,8 13,8 
QV Global 184 72,2 17,1 

 Fonte: autoria própria, 2016.  

 

Os demais domínios: físico, psicológico, e relações social apresentaram 

escore médio acima de 70 pontos, numa escala que varia de 0 a 100, significando 

que os participantes têm boa percepção das facetas que compões esses domínios.  

Ao analisar detalhadamente cada uma das facetas que compõem os 

domínios do WHOQOL-Bref, gráfico 1, cuidados de saúde (52,45), sono e repouso 

(59,78), recreação e lazer, recursos financeiros e ambiente físico, foram as facetas 

que apresentaram menores escores. Destaca-se a autoestima dos professores 

pesquisados como faceta que possui maior escore (86,82). 
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Gráfico 01. Facetas dos domínios do WHOQOL-Bref oriundo dos resultados dos 
docentes Universidades Públicas do Submédio do Vale São Francisco. Brasil, 2016 

 

 
Fonte: autoria própria, 2016.  

 

5.6 Associação entre Capacidade para o trabalho, Qualidade de vida e 

Transtornos Mentais Comuns 

 Na tabela 8 é descrita associação entre o Índice de Capacidade para o 

trabalho, Qualidade de vida e os Transtornos mentais comuns. Constatou-se que o 

TMC se associou-se significativamente com capacidade para o trabalho inadequada 

(p=0,0001), sendo que o TMC foi 3,3 mais prevalentes nos docentes que possuíram 

CPT inadequada. 

Observou-se que todos os domínios da QV, apresentaram associação 

significativa com o TMC (TABELA 8). Os docentes com classificação ruim/médio do 

domínio físico apresentaram 3,8 mais TMC do que os que obtiveram uma 

classificação como boa/excelente nesse domínio. Resultados semelhantes também 
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foram encontrados nos outros domínios. No domínio psicológico, os professores 

com qualidade de vida ruim/médio possuem 3,5 mais TMC do que os que tem QV 

boa/excelente. 

 

Tabela 8 – Associação entre Índice de Capacidade para o Trabalho, Qualidade de 

vida e Transtorno Mental Comum (TMC) em docentes de Universidades Públicas do 

Submédio do Vale do São Francisco, 2016. 

 
Covariável N n (%) RP IC Valor-p  

Índice de Capacidade para o Trabalho      

   Adequado 152 32 (21,1) * - - 
   Inadequado 32 22 (68,8) 3,3 (2,22-4,81) 0,0001** 
Qualidade de vida global      
   Boa/ Excelente  151 29 (19,2) * - - 
   Ruim/Médio 
 

33 25 (75,7) 3,9 (2,7-5,77) 0,0001** 

Domínio físico da qualidade de vida 
   

  
   Boa/ Excelente 152 30 (19,7) * - - 
   Ruim/Médio 32 24 (75) 3,8 (2,6-5,54) 0,0001** 
Domínio psicológico da qualidade de vida 

   
  

   Boa/ Excelente 158 34 (21,5) * - - 
   Ruim/Médio 26 20 (77)    3,5 (2,5-5,1) 0,0001** 
Domínio relações sociais da qualidade de 
vida    

  

   Boa/ Excelente 135 26 (19,3) * - - 
   Péssimo/Ruim/Médio 49 28 (57,1) 2,9 (1,95-4,5) 0,0001** 
Domínio meio ambiente da qualidade de 
vida    

  

   Boa/ Excelente 123 21 (17,1) * - - 
   Ruim/Médio 61 33 (54,1) 3,2 (2.01-4,8) 0,0001** 

Fonte: elaborada pelos autores.  N = número total de docentes em cada estrato. n = número de docentes com suspeição de 

transtorno mental comum.  RP = razão de prevalência. IC95% = intervalo de confiança. * Grupo de referência. ** Qui-quadrado. 

 

Os professores que apresentaram classificação como péssimo/ruim/ médio 

no domínio relações sociais, tiveram 2,9 mais TMC do que os com boa/excelente QV 

neste domínio. No domínio meio ambiente, os docentes com QV ruim/médio 

apresentaram 3,2 mais TMC do que os com classificação boa/excelente. Do mesmo 

modo, verificou-se que os TMC foram 3,9 mais prevalentes nos professores com 

qualidade de vida global ruim/média (TABELA 8). 
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6. Discussão 

 

6.1 Perfil sociodemográfico e hábitos de vida 

 

Os docentes investigados de universidades públicas no Submédio do Vale 

do São Francisco podem ser caracterizados, de forma generalizada, como 

predominantemente do sexo masculino (54,3%), na faixa etária entre 30 a 39 anos 

(46,3%), casados (57,1%), cor branca (46,2%), possuem filhos (59,9%), com 

doutorado/pós-doutorado (61,4%), renda mensal acima de 10 salários mínimos 

(59,2%), na época da coleta. 

A predominância do sexo masculino nos docentes investigados assemelha-

se ao resultado encontrado no Censo Nacional de Ensino Superior 2015, que 

diagnosticou predominância de homens como docentes nas instituições de ensino 

superior no Brasil, tanto na rede pública como privada (INEP, 2015). Assim como, 

nos estudos de Leal (2008), Lima e Lima-filho (2009) e Gradella Junior (2010), o 

sexo masculino foi predominante, variando de 55,3% a 74,2%.  

O número de docentes do sexo masculino, no período de 2006 a 2012, é 

em média 10 % mais elevado do que do sexo feminino, apesar da hegemonia 

feminina em praticamente todos os números relativos ao acesso ao ensino superior 

e à sua conclusão. Essa predominância masculina na docência no ensino superior, 

quando desdobradas por região do Brasil, revelam que a predominância do sexo 

masculino é recorrente. Na região Nordeste, onde estão localizadas as 

universidades públicas pesquisadas nesses estudo os homens sempre se 

mantiveram em maioria. Tal achado, pode sugerir que apesar das mulheres 

concluírem mais o ensino superior, isso não está sendo convertido em 

empregabilidade, demonstrando ainda a persistência da desigualdade de gênero no 

mercado de trabalho (BARRETO, 2014).  

Com relação à idade, constatou-se nesta pesquisa que a maior 

concentração de docentes é na faixa etária de 20 a 40 anos, com média de idade de 

36,6 anos. No que concerne ao estado civil dos docentes, averiguou-se que 57,1% 

são casados e possuem filhos. Dessa forma, os professores encontram-se nessa 

faixa etária que é considerada de adultos jovens, esta apresenta como 

características, de acordo com os oitos períodos do ciclo de vida: a saúde física 

atinge seu máximo, maior complexidade das habilidades cognitivas, tomada de 
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decisões sobre relacionamentos (casamento, filhos) e a maioria das escolhas 

profissionais são realizadas nesse período (SILVEIRA, 2013).  

Outro estudo que também corrobora os resultados encontrados nessa 

pesquisa, foi o desenvolvido por Terra, Secco e Robazzi (2011), no qual os docentes 

de uma instituição de ensino superior possuíam uma faixa etária frequente de 31 a 

40 anos, que representavam 42,3% do total, dessa forma, esses autores enfatizaram 

a jovialidade de professores de instituições públicas de ensino superior. 

Em relação ao nível de escolaridade/ titulação dos professores das 

instituições pesquisadas no submédio do São Francisco a maioria possui 

doutorado/pós-doutorado. Esse resultado é condizente com os dados do Censo da 

Educação Superior 2014, no qual o típico docente universitário da rede pública 

possui doutorado, sendo o mestrado o grau de formação mais frequente na rede 

privada (INEP, 2014). 

Com relação à titulação, a elevada formação de docentes nas universidades 

públicas, pode ser devido à implementação de políticas institucionais de qualificação 

e incentivo à formação docente nas instituições de ensino superior, como pós-

graduação interinstitucional, liberação de docente para cursos em outras instituições, 

mantendo a remuneração e parceria com os órgãos de fomento à pesquisa (TERRA; 

SECCO; ROBAZZI, 2011; ARAÚJO et al., 2005).  

Outras possíveis explicações seria a cobrança crescente para que as 

universidades públicas federais adotem a titulação de doutor como exigência mínima 

nos concursos públicos para docentes do Magistério Superior, garantindo assim, um 

corpo docente com profissionais bem qualificados. Como também, o aumento de 

número de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, na última década, conforme 

dados da CAPES, o que consequentemente levou a uma maior quantidade de 

egressos desses cursos que passaram a integrar os quadros docentes das IES 

nacionais nas esferas pública e privada (BRASIL, 2004).  

No que concerne à renda mensal dos professores pesquisados, a maioria 

referiu possuir acima de 10 salários mínimos, conforme o salário mínimo na época 

da coleta de dados. Apesar da remuneração dos docentes ser superior à média da 

população brasileira em geral, de professores do ensino básico, fundamental e de 

universidades privadas, esses profissionais quando comparados a outros cargos 

públicos federais, embora possuam, geralmente, maior nível de formação, recebem 

menores salários e tem piores plano de cargo e carreira. Tal situação tem gerado 
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nesses profissionais sentimentos de desvalorização e precarização do trabalho, o 

que tem levado a muitos movimentos grevistas que lutam por melhores condições 

de trabalho, principalmente nos últimos anos (LAGO; CUNHA; BORGES, 2015). 

Essa discrepância salarial poderá levar ao esvaziamento da profissão docente no 

Brasil (MORICONI, 2008). 

Nessa perspectiva, estudo desenvolvido na América Latina, concluíram que 

o Brasil é o país que oferece um dos menores salários para professores frente a 

outras profissões com mesmo nível de escolaridade (MIZALA; NHOPO, 2011). Outro 

estudo realizado em 21 países, que avaliou o status social dos professores, verificou 

que o Brasil ocupa o terceiro lugar entre os países que pagam os piores salários aos 

docentes. Considerando que a importância social de uma profissão está relacionada 

diretamente ao quanto o profissional ganha, a partir desses estudos, percebe-se que 

o Brasil é um dos piores países para exercer a profissão docente (DOLTON et al, 

2013; NUNES; PIRES, 2014). 

Quanto aos hábitos de vida, apenas 8,7% dos professores declararam que 

são fumantes e 57,1% que consomem bebidas alcoólicas. Pesquisas que avaliaram 

essas variáveis em docentes universitários encontraram os seguintes resultados: 

10,2% hábito de fumar e 41,1 % consumo de bebida alcoólica (ARAÙJO et al, 2005); 

15,5% consumo de tabaco e 55,5% cabe ingestão de álcool (OLIVEIRA et al, 2001). 

O percentual de docentes que fumam é inferior ao total de fumantes com 18 anos ou 

mais no Brasil é de 10,4% (VIGITEL, 2015).  

Percebe-se que a maior parte dos entrevistados não era fumante, o que 

pode estar relacionado a uma associação negativa entre o grau de instrução e o 

hábito de fumar. Este fato pode ser explicado ao maior conhecimento sobre os 

males que o cigarro pode causar a saúde. Sobre o tabagismo no Brasil, relata-se 

que a concentração de fumantes é maior entre as pessoas com menos de oito anos 

de estudo do que entre pessoas com oito ou mais anos de estudo. Também existe 

relação diretamente proporcional entre hábito de fumar e idade, sendo que a 

frequência do tabagismo é diretamente proporcional ao avanço etário, considerando 

que a maioria dos docentes é considerada adultos jovens, essa pode ser uma 

possível explicação para o baixo número de fumantes na amostra (CARDOSO et al, 

2010). 

Sobre o uso de álcool, um levantamento com amostra representativa da 

população brasileira, revelou que entre os adultos, um total de 53% consome álcool 



59 

 

regularmente (LARANJEIRA et al., 2012). Assim, a frequência de consumo de álcool 

entre os professores investigados está em níveis mais altos que o da população 

geral do Brasil. Esse fato é preocupante, pois o álcool é um importante fator de risco 

para diferentes enfermidades e incapacidade (OPS, 2012). 

Estudo com professores universitários de Feira de Santana-BA, constatou 

que 55,8% dos sujeitos faziam alguma atividade física (ARAÚJO et al, 2005) 

corroborando os dados dessa pesquisa. Cabe ressaltar, que a atividade física poder 

ser um importante fator de combate ao estresse no trabalho que esses profissionais 

estão expostos, trazendo inúmeros benefícios à saúde dos praticantes, além de 

promover interação social e relações interpessoais (SILVA et al, 2010). 

 

6.2 Aspectos psicossociais do trabalho 

 

Com relação aos aspectos psicossociais, conforme o modelo Demanda- 

Controle, os professores universitários deste estudo são submetidos 

predominantemente a uma alta demanda de trabalho (52,7%), contudo, 60,3% 

possuem baixo controle sobre o trabalho. Ainda, 56% dos docentes foram 

classificados na categoria baixo apoio social no trabalho. Desse modo, conforme as 

definições de Karasek, os docentes desta pesquisa sofrem pressões psicológicas 

(demanda) na realização de suas tarefas tanto quantitativas (relacionadas ao tempo 

e velocidade do trabalho), como qualitativas (conflitos, concentração), porém, 

possuem pouca autonomia, autoridade decisória e influência na política gerencial do 

trabalho (controle) (ARAÚJO; GRAÇA; ARAÚJO, 2003).  

Ressalta-se que existem evidências que a falta de equilíbrio entre demandas 

laborais e nível de controle exercido no atendimento a essas demandas, e o tempo 

em que se experimenta essa situação de desequilíbrio, elevam a produção dos 

hormônios do estresse que, por sua vez, podem desencadear processos de 

adoecimento físico e mental (ARAÚJO; GRAÇA; ARAÚJO, 2003). 

Ao combinar a demanda psicológica e o controle sobre o trabalho de forma a 

compor os quadrantes do Modelo D-C, constatou-se que 60,4% dos professores 

estão enquadrados nos quadrantes trabalho passivo e alta exigência, o que os torna 

com maior exposição ao estresse, sendo este inerente ao próprio processo de 

trabalho docente que é preponderantemente e com alta carga psíquica, 
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consequentemente, esses profissionais tornam-se mais vulneráveis ao sofrimento e 

desgaste mental (CEBALLOS et al 2011; ARAÚJO et al, 2005). 

 

6.3 Transtornos Mentais Comuns 

 

Esse estudo detectou que a prevalência de transtornos mentais comuns em 

professores de universidades públicas do Submédio do Vale São Francisco foi de 

29,3. Essa  prevalência foi maior do que a prevalência diagnosticada em outras 

pesquisas como: 19,5% em professores universitários da área da saúde de um 

Instituição Superior do Norte de Minas Gerais (Ferreira et al.,, 2015), 20,1% em 

docentes de enfermagem das universidades federais públicas do Rio Grande do Sul 

(TAVARES et al., 2014), 17,3% em professores do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (SANTOS, 2013), 18,7% em 

professores da Universidade Federal da Bahia (WERNICK, 2000 apud ARAÚJO; 

CARVALHO, 2009) e 19,3% em docentes da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (PARANHOS; ARAÚJO, 2008). 

Essa prevalência de TMC nos docentes pesquisados é considerada elevada 

quando comparada à ocorrência desses transtornos na população geral, cuja 

prevalência, segundo vários estudos, tem variado de 20 a 36%, sobretudo 

considerando-se que as proporções mais elevadas ocorrem em pessoas 

desempregadas, trabalhadores informais e de baixo nível de escolaridade (PATEL; 

KLEINMAN, 2003; FARIAS; ARAÚJO, 2011). 

A prevalência de TMC encontrada nesse estudo é preocupante, ainda mais 

considerando que mais da metade dos professores (53%) encontram-se na faixa 

etária de 20 a 39 anos de idade, ou seja, adultos jovens e economicamente ativos. 

Deste modo, sugere-se que esses profissionais podem estar sofrendo um elevado 

desgaste mental, que se persistir, acarretará em afastamentos do trabalho por 

doenças físicas e mentais, perda parcial ou total da capacidade laborativa. 

 

6.3.1 Associação entre variáveis sociodemográficas, hábitos de vida e 

Transtornos Mentais Comuns 

 

No presente estudo, constatou-se que ocorreram associações significativas 

com o TMC com: ser do sexo feminino, ter idade menor ou igual a 41 anos, ser 
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divorciado ou viúvo, possuir renda familiar até 8 salários mínimos e ser de cor 

branca.   

Este estudo concorda com a literatura, já que é sabido que o gênero é um 

dos principais fatores associados aos TMC. Dessa forma, as mulheres apresentam 

maiores prevalências e mais chance de desenvolverem TMC do que os homens 

(SANTOS; SIQUEIRA, 2010; ROCHA et al., 2010; JANSEN Et al., 2011). Uma 

possível justificativa seja o fato de que as mulheres têm uma melhor autopercepção 

de saúde do que os homens, consequentemente, expressam com maior facilidade 

seus sintomas (LIMA et al, 2008). Outra explicação, seria as desvantagens que 

estas sofrem no mercado de trabalho em relação ao sexo masculino (menores 

salários, por exemplo).  

Outro fator é que no Brasil, as trabalhadoras acumulam papéis de mãe, 

esposa, provedora, sendo ainda, a principal responsável pelo trabalho doméstico e 

cuidado com família, o que eleva a carga horária total de trabalho das mulheres. 

(ARAÚJO et al., 2003; ROCHA: SARRIERA, 2006). 

No que concerne a associação de TMC e cor, os resultados obtidos nessa 

pesquisa foram divergentes a outras pesquisas que encontraram associação 

significativa de TMC e negros (pretos e pardos) (FIGUEIREDO: CESAR, 2006). 

Quanto a idade, Gasparini, Barreto e Assunção (2006) encontraram maior 

prevalência de TMC em professores com menos de 40 anos, corroborando aos 

resultados do estudo. 

Em estudo com trabalhadores em geral, os viúvos e 

divorciados/separados/desquitados apresentaram as prevalências mais elevadas de 

TMC (FARIAS; ARAÙJO, 2011) corroborando os resultados dessa pesquisa. Tal 

achado pode estar relacionado ao baixo apoio social, pois pessoas nessas 

condições possuem duas vezes mais chances de ter TMC (COSTA; LUDERMIR, 

2005).  

Em relação a associação de TMC e renda, este estudo ratificou os 

resultados encontrados em outras pesquisas, que identificaram quanto menor a 

renda, maior a prevalência de TMC (MOREIRA et al, 2011). Possivelmente, essa 

associação entre TMC e renda, deve-se ao fato de que quanto menor a renda, 

aumenta a vulnerabilidade de agravos psicológicos devido ao estresse ocasionado 

por dificuldades financeiras, baixo autoestima, dificuldades de acesso aos serviços 

de saúde e lazer (LUDEMIR, 2008). 
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Também foram encontrados nesta pesquisa, associação significativa entre 

TMC e a prática de atividade física.  Um estudo ao analisar a associação bruta entre 

atividade física no lazer e TMC em residentes de um município do Nordeste, 

detectou que os indivíduos praticantes de atividade física (considerados ativos), 

tinham prevalência 17% menor de TMC do que os inativos em níveis 

estatisticamente significantes. Assim, a Atividade Física pode ser uma medida eficaz 

para o tratamento e prevenção de doenças psiquiátricas, como depressão e 

ansiedade (ADAMOLI; AZEVEDO, 2009; ROCHA et al, 2011).  

Alguns estudos constataram associação significativa entre uso de 

medicamentos e TMC (MOREIRA et al, 2011; GOMES; MIGUEL; MIASSO,2013), 

Entre os docentes pesquisados no Submédio do São Francisco além dessa 

associação positiva indivíduos com TMC apresentam duas vezes mais chances de 

utilizarem medicamentos dos que os que não tem TMC, sendo a maioria dos 

remédios utilizados para tratamento de causas físicas. Portanto, fica o alertar para 

importância de monitoramento dos sintomas físicos como consequência de desgaste 

mental ou Transtornos mentais comuns (MOREIRA et al, 2011).  

 

6.3.2 Associação entre características laborais, aspectos psicossociais e 

Transtornos Mentais Comuns 

 

Não foi encontrada nesta pesquisa, associação estatística significativa entre 

TMC e as variáveis tempo de trabalho na docência universitária, tempo de trabalho 

na atual Universidade, regime de trabalho, número de turmas, se recebe adicional 

de insalubridade e atividades docentes desenvolvidas. Esses resultados 

encontrados foram semelhantes aos descritos em professores da área de saúde de 

instituições do ensino superior no Norte de Minas (FERREIRA et al, 2015).  

Contudo, cabe destacar que os professores que tem menos tempo de 

trabalho na docência universitária (0 a 10 anos), menos tempo de trabalho na atual 

universidade (0 a 10 anos), em regime de dedicação exclusiva e que possuem 3 ou 

mais turmas, apresentaram maiores prevalências de TMC. Em relação ao tempo de 

trabalho com o docente e na atual universidade, estudo de Magnago (2008) aponta 

que a experiência profissional e o conhecimento sobre o local de trabalho talvez 

possam ser traduzidos como fator protetor para o desenvolvimento de distúrbios 

psíquicos, pois a medida que o trabalhador adquire maior segurança/confiança no 
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trabalho e melhora o relacionamento com os colegas de trabalho, diminui o estresse 

laboral. 

Quanto aos aspectos psicossociais do trabalho, apenas a variável demanda 

apresentou associação significativa com TMC. Os professores que trabalham em 

alta demanda apresentam 1,79 mais TMC do que os que trabalham em baixa 

demanda. Esse achado corrobora a literatura que o trabalho docente cada vez mais 

é marcado pela alta demanda devido à intensificação do trabalho (cobrança de 

produtividade, tempo reduzido para desenvolver as tarefas e múltiplas atividades).  

Contrariando os estudos que fundamentaram o modelo Demanda- Controle, 

nesta pesquisa, a variável controle não discriminou o sofrimento psíquico nos 

docentes, como esperado no modelo preditor, apesar de a maioria dos investigados 

referirem baixo controle. Também não houve associação entre TMC e apoio social, 

resultado divergente ao encontrados em outro estudo que evidenciou que entre 

trabalhadores que possuem baixo apoio social os TMC são mais prevalentes 

(PORTO et al, 2006).  

Levando em consideração o Modelo Demanda- Controle, não foi constatado 

associação entre nenhum dos quatro quadrantes e TMC. Porém, observou-se que 

os professores classificados no trabalho de alta exigência, tiveram a maior 

prevalência de TMC, confirmando a principal predição do referido modelo, de que o 

trabalho neste quadrante, concentra os maiores riscos à saúde dos trabalhadores, 

achados observados em estudo que trazem associação entre a alta exigência e 

problemas de saúde mental (ARAUJO; ARAÚJO, 2003).  

 

6.4 Capacidade para o trabalho 

 

O Índice de capacidade para o trabalho considera  a percepção do próprio 

trabalhador e permite avaliar a capacidade para o trabalho a partir de sete 

dimensões: (a) capacidade para o trabalho atual e comparada com a melhor de toda 

a vida, (b) capacidade para o trabalho em relação às exigências do trabalho, (c) 

número atual de doenças autorreferidas e diagnosticadas por médico, (d) perda 

estimada para o trabalho devido a doenças, (e) falta ao trabalho por doenças, (f) 

prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho e (g) recursos mentais 

(TUOMI, 2005). 
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Neste estudo, verificou-se que a maioria dos docentes participantes da 

pesquisa obtiveram boa (46,7%) e ótima (35,9%) capacidade para o trabalho. Esse 

resultado está em consonância com estudo de Marqueze e Moreno (2009), que ao 

investigar docentes universitários, encontraram que a maioria (87%) apresentava 

uma adequada (boa/ótima) capacidade laborativa.  

Esse achado pode estar relacionado com a predominância de adultos jovens 

(20 a 39 anos) na amostra pesquisada, pois a capacidade laborativa diminui com a 

idade, principalmente a partir dos 45 anos, quando surge ou agrava-se diversos 

tipos de doenças. Com também, com a maioria dos docentes investigados serem do 

sexo masculino, uma vez que a mulher tem maior risco para perda da capacidade 

laborativa, provavelmente pela dupla jornada. Além disso, a maioria dos docentes 

pratica atividade física, que é um fator preditor de boa capacidade laboral 

(MARTINEZ; LATORRE; FISCHER, 2010). 

 

6.5 Qualidade de vida 

 

Considerando-se a avaliação da Qualidade de vida, os docentes das 

universidades públicas pesquisadas neste estudo, obtiveram QV Global com valor 

médio de 72,2, portanto considerada como boa. Também apresentaram boa 

avaliação de QV em todos os domínios. O domínio Ambiente obteve o menor escore 

médio (66,8) e o Físico o maior escore (75,2). Esses resultados estão em 

consonância com o estudo com docentes de universidades comunitárias do Rio 

Grande do Sul, que são instituições de ensino superior privadas com patrimônio 

pertencentes à sociedade civil e sem fins lucrativos (KOETZ; REMPEL; PÉRICO, 

2013). Os autores Silva, Portes e Mendes (2015) com docentes universitários 

também encontraram resultados similares. 

              Em contrapartida, na pesquisa de Souto et al (2016), com professores de 

uma universidade pública em Minas Gerais, esses apresentaram qualidade de vida 

boa no domínio psicológico, relações sociais e meio ambiente, porém o domínio 

físico se apresentou como regular.  

Em estudos como dos autores Pereira, Teixeira e Lopes (2013) e de 

Tabelião, Tomazi e Neves (2011), com professores do ensino fundamental e médio, 

apresentaram o domínio Ambiente como o de menor avaliação e o de Relações 

Sociais com melhor média entre os domínios de Qualidade de vida. 
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De acordo com estes achados, pode aventar-se, que o domínio ambiente, 

que avalia moradia, transportes, segurança, recursos financeiros, lazer, obteve 

menor escore pode estar relaciona à a insatisfação dos professores com suas 

remunerações, sentimentos de desvalorização profissional e falta de prestígio social.  

Considerando que os professores em geral, mesmo estando nos horários de 

folga ou de férias, não conseguem desligar-se do trabalho, pois existe a exigência 

de produtividade, consequentemente, fica o lazer desses profissionais prejudicado 

pelo excesso de trabalho. Outro ponto, é que os docentes necessitam estar em 

constante processo de qualificação, muitas vezes tendo que custear com sua própria 

remuneração à aquisição de livros, participação em congressos e cursos, materiais 

para pesquisa, o que acaba comprometendo sua renda mensal, comprometendo a 

disposição de recursos financeiros para outras atividades, deixando-os insatisfeitos 

(SILVA, 2006; COGO et al, 2011). 

Outra possível explicação do domínio ambiente na QV dos docentes 

pesquisados apresentar pior escore em relação aos outros, pode estar ligado à 

percepção dos professores com condições limitadas de infraestrutura (transportes, 

ruas pavimentadas, iluminação), qualidade dos serviços de saúde ofertados e 

poucas opções de lazer e cultura nas cidades de Petrolina e Juazeiro, onde estudo 

foi desenvolvido. Como também, o clima do Submédio do Vale do São Francisco, 

que é caracterizado como tropical semi-árido, com temperatura média anual está em 

torno dos 26ºC, o que favorece aparecimento de doenças, principalmente para 

indivíduos que não estão adaptados a estas condições climáticas. 

O estudo de Branco et al. (2010), demonstrou que quanto maior a renda 

melhor a percepção da QV no domínio ambiental. Como discutido anteriormente, 

esta categoria recebe um dos piores salários e muitos profissionais tendem a 

abandonar à docência (PEREIRA; TEIXEIRA; LOPES, 2013). Vale destacar, que o 

domínio ambiente tem sido evidenciado na literatura em todas modalidades de 

ensino (fundamental, médio, superior) como o que mais influencia negativamente na 

qualidade de vida dos professores. 

Os docentes nesta pesquisa obtiveram melhor escore no domínio físico, que 

avalia a dor e o desconforto, energia e fadiga, sono e descanso, mobilidade, 

atividades da vida cotidiana, dependência de medicação e de tratamentos e 

capacidade de trabalho. Tal achado pode estar relacionado ao fato da maioria dos 

professores apresentarem idade entre 20 a 39 anos, portanto, nesta faixa etária o 
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indivíduo encontra-se no auge de sua saúde física e mental. Destaca-se também o 

fato que a maioria dos docentes apresentou boa ou ótima capacidade para o 

trabalho, sendo que esta é uma das facetas também contempladas nesse domínio. 

Por tanto, percebe-se que os resultados tanto da faceta capacidade laborativa como 

do ICT, tendem a serem similares, podendo ser um reflexo da fidedignidade dos 

dados obtidos. 

 

6.6 Associação entre Capacidade para o trabalho, Qualidade de vida e 

Transtornos mentais comuns 

 

De acordo com os resultados obtidos, TMC e a capacidade para o trabalho 

inadequada (ruim/moderada) apresentaram forte associação significante, 

corroborando a pesquisa em docentes enfermeiros, que encontraram associação 

positiva entre TMC e redução da capacidade para o trabalho (MAGNAGO, 2015). De 

modo geral na literatura, a saúde mental é menos correlacionada à capacidade 

laborativa do que a saúde física, porém é mais relevante em trabalho com elevadas 

demandas intelectuais, como é o caso dos professores (MARTINEZ; LATORRE; 

FISCHER, 2010).  

Neste estudo, verificou-se associação significativa entre TMC e todos os 

escores dos domínios de qualidade de vida, ou seja, os docentes que apresentaram 

suspeição de TMC obtiveram os menores escores médios em todos os domínios de 

QV, comparado ao grupo que não apresentou TMC. Diferentemente, no estudo de 

Ferreira et al (2015) apenas o domínio físico de qualidade de vida teve associação 

com os TMC.No estudo de Alves (2013) com profissionais de saúde de um hospital 

de ensino, verificou-se que o preditor que mais impactou negativamente nos 

domínios físico, social, psicológico e ambiental da QV foi  o indicativo da presença 

de TMC.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Os docentes investigados de universidades públicas do Submédio do Vale 

do São Francisco são predominantemente do sexo masculino com idade entre 30 a 

39 anos, casados ou união estável, possuíam filhos, cor branca, com renda familiar 

igual ou superior a 8 salários mínimos. Desses 57,1% consomem bebidas alcoólicas 

e apenas 8,7% são tabagistas. 

A prevalência de TMC nos docentes pesquisados, 29,3%, foi considerada 

elevada  quando comparada aos resultados encontrados em outras pesquisas com 

professores do ensino superior, principalmente se considerarmos que esses 

profissionais possuem melhores condições de trabalho, remuneração do que 

professores do ensino fundamental e médio, como também outros  trabalhadores em 

geral no Brasil, nos quais as prevalências de TMC geralmente são mais 

elevadas.Tal achado é preocupante, ainda mais, porque que mais da metade (53%) 

dos professores encontram-se na faixa etária de 20 a 39 anos de idade, ou seja, 

adultos jovens e economicamente ativos. 

Ser do sexo feminino, ter idade menor ou igual a 41 anos, ser divorciado ou 

viúvo, possuir renda familiar até 8 salários mínimos são fatores associados ao TMC. 

Assim como atividade física e uso de medicamento de forma contínua. 

Entre as variáveis relacionadas as características laborais e aspectos 

psicossociais, apenas a alta demanda obteve associação significativa com os TMC. 

É alarmante o fato de 60,4% dos docentes classificarem o trabalho como passivo e 

como ser de alta exigência. Essas classificações sobre trabalho são as que mais 

oferecem riscos à saúde dos trabalhadores. Embora somente uma variável 

relacionada diretamente ao trabalho tenha tido associação com TMC, estes 

profissionais encontram-se em grande vulnerabilidade ao sofrimento psíquico, 

desenvolvimento de doenças mentais, devido a elevados riscos psicossociais 

inerentes ao seu trabalho. 

Os professores pesquisados possuem uma boa e ótima capacidade para o 

trabalho, em sua maioria. Também, apresentaram qualidade de vida geral e seus 

domínios como boas. O domínio que apresentou menor escore foi o domínio 

Ambiente, esse domínio, influenciado por fatores como recursos financeiros, 

moradia, transportes, segurança, lazer, obteve menor escore devido a insatisfação 

dos professores com suas remunerações. A literatura apontou que quanto maior 
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renda, melhor a percepção de qualidade de vida. Talvez esse resultado, seja um 

reflexo dos sentimentos de insatisfação com salário e desvalorização desses 

trabalhadores.  

Considerando que nesta pesquisa, houve associação significativa entre os 

TMC e as variáveis capacidade para o trabalho inadequada e todos os domínios de 

QV classificados como ruim/médio, tendo em vista a prevalência de docentes com 

suspeição para TMC encontrada, sendo elevada para sua categoria profissional, 

subtende-se que estes estão mais vulneráveis a terem comprometimento de sua 

capacidade laboral e de sua qualidade de vida futuramente. 

Cabe ressaltar que como o desenho metodológico do tipo transversal desta 

pesquisa  não estabelece sequência temporal entre causa e efeito, pois apenas um 

único momento de tempo foi considerado, não é possível determinar se a avaliação 

negativa da qualidade de vida global e dos domínios foram causas ou consequência 

dos TMC. O mesmo se aplica a capacidade para o trabalho inadequada e os TMC. 

Dessa forma, sugere-se a realização de novos estudos para analisar a relação entre 

TMC e QV em docentes universitários utilizando outros tipos de metodologias, como 

por exemplo pesquisa de coorte para elucidar esta questão. 

Considera-se que esse estudo foi rigoroso na perspectiva metodológica o 

que amplia a validade interna do mesmo, apesar disso apresenta como outra 

limitação o efeito do trabalhador sadio, comum em estudos transversais 

ocupacionais, visto que foram investigados apenas os docentes que estavam em 

atividade durante período da coleta, dessa forma, foram excluídos os indivíduos 

afastados por motivo de saúde, fato que pode subestimar a prevalência de TMC.  

Apesar das limitações da pesquisa, acredita-se que esta contribui para 

desenvolvimento do conhecimento dentro da área de saúde do trabalhador, 

principalmente no entendimento de  como é a associação entre os TMC, qualidade 

de vida e capacidade para o trabalho. Outro ponto positivo é o caráter interdisciplinar 

que esta pesquisa assumiu, pois em todas as suas fases foi possível contar com os 

conhecimentos das áreas da Saúde do Trabalhador, saúde mental, Ciências sociais, 

Educação e Psicologia, na avaliação de diversos fatores associados ao adoecimento 

mental. 

Diante dos resultados expostos, é necessário que as instituições estudadas 

implementem medidas de promoção de saúde mental no trabalho para que essa 

prevalência de TMC nos seus docentes, não se converta em aumento de 
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afastamentos do trabalho devido agravos à saúde, que poderá acarretar em 

afastamentos do trabalho, alterando a dinâmica das instituições de ensino as quais 

esses trabalhadores estão inseridos. 

Por esses achados fica evidente que não se pode pensar em políticas públicas 

educacionais, nem gerir instituições de ensino sem a preocupação e atenção à 

saúde dos docentes. Espera-se que resultados deste estudo contribuam com para o 

despertar da comunidade acadêmica para essa temática e que oportunize 

importantes reflexões e novos estudos sobre trabalho docente e saúde.  
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 

 

 

 

TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS, CAPACIDADE PARA O TRABALHO E 

QUALIDADE DE VIDA DE DOCENTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO 

SUBMÉDIO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidado a participar desta Pesquisa vinculada ao Programa 

de Pós-graduação em Ciências da Saúde e Biológicas da UNIVASF. 

O objetivo desse estudo é analisar a associação entre a capacidade para o 

trabalho, qualidade de vida e os Transtornos Mentais Comuns (TMC) em docentes de 

universidades públicas do Submédio do Vale do São Francisco. 

Desse modo, a sua participação nessa etapa é de fundamental Importância 

para a viabilidade do estudo. Visando a qualidade da pesquisa, solicitamos sua 

colaboração e especial atenção ao responder os quesitos deste questionário. 
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BLOCO I- DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Sexo:(   ) feminino  (   ) masculino 2. Idade: _____ anos.  

3. Qual sua situação conjugal ? 
(  ) solteiro  (  ) casado  (  ) união estável  (   ) separado (  ) viúvo  

4. Qual sua maior titulação? 
(  ) graduação (   )  especialização   (   ) mestrado    (  )doutorado  (   ) pós-doutorado 

5. O Censo Brasileiro (IBGE) usa os termos preta, parda, branca, amarela e indígena para 

classificar a cor ou raça das pessoas. Se você tivesse que responder ao Censo do IBGE 

hoje, como se classificaria a respeito de sua cor ou raça? 

(  ) branco  (  ) preto/negro  (  ) amarelo  (  ) pardo  (  ) indígena  

6. Tem filhos? (   ) sim  (  ) não 
 

7 . Quantos filhos?______ 
 

8. Renda mensal familiar 
(       ) 3 salários mínimos                         (       ) 4 a 6 salários mínimos 
(       ) 6 a 10 salários mínimos                 (       ) mais de 10 salários mínimos 

 

BLOCO II- CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO 

9. Instituição: (   )  UNIVASF                   (   )   UPE                     (   ) UNEB 
 

10. Curso(s) o(s) qual(is) está lotado? 
 
___________________________________________________ 

11. Curso(s) que desenvolve(m) atividades acadêmicas? 
 
________________________________________________________ 

12. Desenvolve suas atividades acadêmicas em cursos de nível: 
(    ) graduação. Número de turmas____________. Número de 

alunos_____________________ 
(    ) especialização. Número de turmas__________ Número de 

alunos____________________ 
(    )  mestrado. Número de turmas_________________. Número de 

alunos_________________ 
(    )  doutorado. Número de turmas_______________. Número de alunos________________ 

12. Regime de trabalho 
(     )  Integral( 40 horas semanais com dedicação exclusiva) 
(     )  40 horas semanais sem dedicação exclusiva 
(     )  20 horas semanais       
(     ) Outro:_______________________________________ 

13. Desenvolve atividades administrativas?(   ) sim     (     ) não 

14. Possui outro emprego ou outra atividade remunerada?  (     )  sim      (     ) não 
Se sim, qual?______________________________________________________ 

15. Colabora com outras instituições de ensino? 
(   )  sim  (   ) não. Se sim, quais atividades que desenvolve?  
_____________________________________________________________________ 

15. Tempo de trabalho na docência_______anos e _______meses 

16. Tempo de trabalho docente universitário _______anos e _______meses 

17. Tempo de trabalho na atual Universidade _______anos e _______meses 

18. Quais atividades acadêmicas que desenvolve: 
(    ) ensino. Qual carga horária semanal?________________ 
(      ) pesquisa. Qual carga horária semanal? _____________ 
(      ) extensão. Qual carga horária semanal?______________ 
Aulas ministradas:( ) apenas teórica (  ) apenas prática (   ) teórica e prática 
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No último semestre, quantos alunos você orientou? 

 

__ __alunos graduação 

__ __ alunos iniciação científica 

__ __ alunos pós-graduação 

19. Recebe adicional de insalubridade, periculosidade   ou    gratificação por raio X?   
(     )  sim   (    )  não. 
Se sim, qual o adicional?______________________________________________ 
Qual percentual?____________________________________________________ 

20. Desenvolve atividades domésticas? (     ) sim    (      )  não 
Especificar_________________________________________________________ 

21. Para as questões abaixo assinale a resposta que melhor corresponda a sua situação de 
trabalho. Às vezes nenhuma das opções de resposta corresponde exatamente a sua 
situação; neste caso, escolha aquela que mais se aproxima de sua realidade. 

a) Com que frequência você tem que fazer suas tarefas de trabalho com muita rapidez? 

(     ) Freqüentemente(     )Ás vezes    (     )Raramente   (     )Nunca ou quase nunca 

b) Com que freqüência você tem que trabalhar intensamente (produzir muito em pouco 
tempo)? 

(     ) Freqüentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

c) Seu trabalho exige demais de você? 

(     ) Freqüentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

d) Você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho? 

(     ) Freqüentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

e) O seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou discordantes? 

(     ) Freqüentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

f) Você tem possibilidades de aprender coisas novas em seu trabalho? 

(     ) Freqüentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

g)Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimento especializado? 

(     ) Freqüentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

h)Seu trabalho, exige que você tome iniciativas? 

(     ) Freqüentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

i) No seu trabalho, você tem que repetir muitas vezes as mesmas tarefas? 

(     ) Freqüentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

j)Você pode escolher COMO fazer o seu trabalho? 

(     ) Frequentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

 

l)Você pode escolher O QUE fazer no seu trabalho? 
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(     ) Freqüentemente   (      ) Ás vezes   (       )Raramente  (       )Nunca ou quase nunca 

m) Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho 

(    ) Concordo totalmente                                     (    ) Concordo mais do que discordo   

(    ) Discordo mais do que concordo                    (    ) Discordo totalmente 

n) No trabalho, há relacionamentos bons uns com os outros. 

(    ) Concordo totalmente                                     (    ) Concordo mais do que discordo   

(    ) Discordo mais do que concordo                    (    ) Discordo totalmente 

o)Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho 

(    ) Concordo totalmente                                     (    ) Concordo mais do que discordo   

(    ) Discordo mais do que concordo                    (    ) Discordo totalmente 

p)Se eu não estiver num bom dia, meus colegas compreendem. 

(    ) Concordo totalmente                                     (    ) Concordo mais do que discordo   

(    ) Discordo mais do que concordo                    (    ) Discordo totalmente 

q)No trabalho, eu me relaciono bem com meus chefes. 

(    ) Concordo totalmente                                     (    ) Concordo mais do que discordo   

(    ) Discordo mais do que concordo                    (    ) Discordo totalmente 

r)Eu gosto de trabalhar com meus colegas. 

(    ) Concordo totalmente                                     (    ) Concordo mais do que discordo   

(    ) Discordo mais do que concordo                    (    ) Discordo totalmente 
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BLOCO III-SAÚDE MENTAL 

As próximas questões estão relacionadas a situações que você pode ter vivido nos 

últimos 30 DIAS. Então, se você acha que a questão se aplica a você e você sentiu a 

situação descrita nos últimos 30 DIAS responda SIM. Por outro lado, se a questão não se 

aplica a você e você não sentiu a situação, responda NÂO. Se você está incerto sobre 

como responder uma questão, por favor, dê a melhor resposta que você puder. 

 

1. Tem dores de cabeça freqüentemente? 

 

1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

2. Tem falta de apetite? 

 

1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

3. Dorme mal?  1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

 4. Assusta-se com facilidade?  1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

5.Tem tremores nas mãos? 1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

6. Sente-se nervoso (a), tenso(a) ou preocupado(a)? 1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

7. Tem má digestão? 1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

8. Tem dificuldade de pensar com clareza? 1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

9. Tem se sentido triste ultimamente? 1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

10. Tem chorado mais do que de costume? 1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

11. Encontra dificuldade de realizar, com satisfação, suas 

tarefas diárias?  

1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

12. Tem dificuldade para tomar decisões? 1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

13. Seu trabalho diário lhe causa sofrimento?  1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

14. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?  1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

15. Tem perdido o interesse pelas coisas? 1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

16. Você se sente pessoa inútil em sua vida?  1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

17. Tem tido a ideia de acabar com a vida? 1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

18. Sente-se cansado (a) o tempo todo?  1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

19. Tem sensações desagradáveis no estômago?  1(    )Sim 

 

2 (   )Não  

20. Você se cansa com facilidade?  1(    )Sim 

 

2 (   )Não 
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BLOCO IV: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

 

1. Suponha que a sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 

pontos. Assinale com X um número na escala de zero a dez, quantos pontos você daria 

para sua capacidade de trabalho atual. 

 

 

2. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências 

físicas do seu trabalho? (Por exemplo, fazer esforço físico com partes do corpo) 

5(  ) Muito boa   4( ) Boa   3( )Moderada   2( )Baixa    1( )Muito baixa 

3. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências 

mentais do seu trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, resolver problemas, decidir a 

melhor forma de fazer) 

5(   ) Muito boa   4(  ) Boa   3(  )Moderada   2(  )Baixa    1(  )Muito baixa 

4. Quantos dias inteiros você esteve fora do trabalho devido a problema de saúde, 

consulta médica ou para fazer exame durante os últimos 12 meses?  

5(  )Nenhum 4( )até 9 dias 3( )de 10 a 24 dias 2( )de 25 a 99 dias 1( )de 100 a 365 dias 

5. Considerando sua saúde, você acha que será capaz de daqui a 2 anos fazer seu 

trabalho atual?  

1( )É improvável 4( )Não estou muito certo 7( )Bastante provável 

6. Recentemente você tem conseguido apreciar suas atividades diárias?  

4() Sempre 3( ) Quase sempre 2( )Ás vezes 1( )Raramente 0( )Nunca 

7. Recentemente você tem se sentido ativo e alerta?  

4() Sempre 3( ) Quase sempre 2( )Ás vezes 1( )Raramente 0( )Nunca 

8. Recentemente você tem se sentido cheio de esperança para o futuro?  

4() Sempre 3( ) Quase sempre 2( )Ás vezes 1( )Raramente 0( )Nunca 

9. De um modo geral, em comparação a pessoas da sua idade, como você considera o 

seu estado de saúde?  

1( ) Muito bom 2( ) Bom 3( ) Regular 4 ( )Ruim 5( )Muito ruim 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estou incapaz 

para o trabalho 

 

Estou em minha melhor 

capacidade para o 

trabalho 
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10. Você possui diagnóstico médico para das doenças listadas abaixo? (Pode marcar mais 

de uma opção) 

DOENÇA SIM NÃO DOENÇA SIM NÃO 

Diabetes   Tuberculose   

Colesterol alto   Gastrite   

Obesidade   Úlcera   

Pressão alta   Hepatite   

Câncer   Infecção urinária   

Artrite/ reumatismo   LER/DORT   

Rinite/sinusite   Depressão   

Asma   Distúrbios do sono   

Infarto do Miocárdio   Anemia   

Angina   Varizes   

Insuficiência cardíaca   Doenças dos Rins   

Alergia/eczema   Hérnia de disco   

Disfonia   Lombalgia   

Outros: 

 

11. Em caso, de algum problema de saúde, sua lesão ou doença é um impedimento para 

seu trabalho atual? (Você pode marcar mais de uma resposta nesta pergunta)  

6(   ) não há impedimento / eu não tenho doença  

5(   ) eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas a lesão/doença me causa alguns sintomas  

4(  ) algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de trabalho  

3(  ) frequentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de 

trabalho  

2(  ) por causa de minha doença sinto-me capaz de trabalhar apenas em tempo parcial  

1(  ) na minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar. 
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BLOCO V: QUALIDADE DE VIDA 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número que lhe parece a 
melhor resposta. 

 
 

Muito 
ruim 

Ruim Nem ruim e nem 
boa 

Boa Muito boa 

1 Como você avaliaria 
sua qualidade de vida? 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 Muito 
insatisfeito 

Insatis
feito 

Nem insatisfeito 
nem satisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

2. Quão satisfeito(a) 
você está com sua 
saúde? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas 
duas semanas. 

 
Nada 

Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

Bastante extremamente 

3. Em que medida você acha que sua 
dor (física) impede você de fazer o 
que você precisa? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.O quanto você precisa de algum 
tratamento médico para levar sua vida 
diária? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5.O quanto você aproveita a vida?  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6.Em que medida você acha que a 
sua vida tem sentido? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7.O quanto você consegue se 
concentrar? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8.Quão seguro (a) você se sente em 
sua vida diária? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9.Quão saudável é o seu ambiente 
físico (clima, barulho, poluição, 
atrativos)? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é 
capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

 
Nada muito pouco médio muito completamente 

10.Você tem energia suficiente 
para seu dia-a- dia? 

1 2 3 4 5 

11. Você é capaz de aceitar sua 
aparência física? 

1 2 3 4 5 

12. Você tem dinheiro suficiente 
para satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13. Quão disponíveis para você 
estão as informações que precisa 
no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14. Em que medida você tem 
oportunidades de atividade de 
lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 
de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
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 muito 
ruim 

ruim 
nem ruim 
nem bom 

bom muito bom 

15. Quão bem você é capaz de se 
locomover? 

1 2 3 4 5 

    

  
 
 

muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16. Quão satisfeito (a) você está com 
o seu sono? 

1 2 3 4 5 

17.Quão satisfeito (a) você está com 
sua capacidade de desempenhar as 
atividades do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18.Quão satisfeito (a) você está com 
sua capacidade para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19.Quão satisfeito (a) você está 
consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

20.Quão satisfeito (a) você está com 
suas relações pessoais (amigos, 
parentes, conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21.Quão satisfeito (a) você está com 
sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22. Quão satisfeito (a) você está 
com o apoio que você recebe de seus 
amigos? 

1 2 3 4 5 

23. Quão satisfeito (a) você está 
com as condições do local onde 
mora? 

1 2 3 4 5 

24. Quão satisfeito (a) você está com 
o seu acesso aos serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25. Quão satisfeito (a) você está com 
o seu meio de transporte? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 
certas coisas nas últimas duas semanas. 

 Nunca 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

Muito 
frequentemente 

sempre 

26.Com que freqüência você 
tem sentimentos negativos 
tais como mau humor, 
desespero, ansiedade, 
depressão 

1 2 3 4 5 
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BLOCO VI: HÁBITOS DE VIDA 

5. Padrão de sono: Nunca Algumas 
vezes 

Freqüentemente Muito 
freqüentemente 

Tem dificuldade para pegar no sono?  1(    ) 2(    ) 3(     ) 4(      ) 

Acorda no meio da noite e sente dificuldade 
para voltar a dormir?  

1(    ) 2(    ) 3(     ) 4(     ) 

Tem ataques de sono durante o dia (períodos 
repentinos de sono que você não pode 
resistir)?  

1(    ) 2(    ) 3(     ) 4(     ) 

Tem dormido menos do que o habitual porque 
tem trabalhado?  

1(    ) 2(    ) 3(     ) 4(     ) 

Cai no sono facilmente a qualquer hora 
durante o dia?  

1(    ) 2(    ) 3(     ) 4(     ) 

Acorda muitas vezes, mas frequentemente 
volta a dormir?  

1(    ) 2(    ) 3(     ) 4(     ) 

Precisa de muito mais tempo do que os outros 
para acordar pela manhã?  

1(    ) 2(     ) 3(     ) 4(     ) 

 

 
 
 
 
 

1. Hábito de fumar: 

(   ) 
Nunca 
fumou 

(    ) Ex-
fumante 

(    ) Fuma até 4 
cigarros por dia 

(   ) Fuma de 5 a 
20 cigarros por 
dia 

(   ) Fuma mais 
de 20 cigarros 
por dia 

(   ) Outras respostas 

 
2. Hábito de Beber:  

Você bebe?  

 

1(    ) Sim  2(     ) Não  Em caso de resposta não, pule as quatro 
questões seguintes.  

Questões Sim Não 

1. Alguma vez sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida 
alcoólica ou parar de beber?  

1(        )  2(         )  

2. As pessoas o(a) aborrecem porque criticam o seu modo de beber?  1(        )  2(         )  

3. Sente-se chateado(a) consigo mesmo(a) pela maneira como costuma 
beber?  

1(        )  2(         )  

4. Costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou ressaca?  1(        )  2(         )  

 
3. Peso ideal: Você considera que está:  

(     ) No seu 
peso ideal  
 

(    ) Abaixo do 
seu peso ideal  

 
 

(     ) Pouco acima do 
seu peso ideal  

(     ) Muito acima do 
seu peso ideal 

 

4. Atividade Física: 

Você pratica alguma 
atividade física?  

 
 

1(    ) Sim  2(    ) Não  Qual? 
 
 
 

 

Frequencia: 1( ) Uma 
vez na 
semana    

 1( ) de 2 a 4 vezes na 
semana  

2( ) Acima de 4 
vezes na semana  
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APÊNDICE B- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título da pesquisa: “Transtornos mentais comuns, capacidade para trabalho e 

qualidade de vida de docentes de universidades públicas do Submédio do Vale do 

São Francisco”. 

Nome da Pesquisadora: Djane da Silva Teixeira 

Nome da Orientadora: Prof. Dra. Cheila Nataly Galindo Bedor 

Coorientador: Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Sampaio 

 

O (a) senhor (senhora) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem 

como finalidade analisar a associação entre a capacidade para o trabalho, qualidade de vida 

e os Transtornos Mentais Comuns (TMC) em docentes de universidades públicas do 

Submédio do Vale do São Francisco. A população da pesquisa é composta por docentes da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Campus Petrolina, Ciências Agrárias e 

Juazeiro), da Universidade de Pernambuco (Campus Petrolina) e  da Universidade do 

estado da Bahia (Campus Juazeiro), com total de 626 professores. A partir disso, foi 

calculada amostra, obtendo n=200 docentes participantes do estudo. 

 Ao participar deste estudo a(o) sra (sr) permitirá que a pesquisadora Djane da Silva 

Teixeira possa aplicar o questionário e obter as informações necessárias para 

desenvolvimento do estudo. A sra (sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se 

recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para 

a sra (sr.) (_____________). Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do 

telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

 A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas. Não oferecem 

riscos à integridade física das pessoas, bem como não serão realizados procedimentos 

invasivos. Porém, no mínimo poderá provocar um desconforto pelo tempo exigido, 

constrangimentos ou trazer à memória experiências ou situações vividas que causam 

sofrimento psíquico. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde.  

Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.  

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 

Somente o (a) pesquisador (a) e seu (sua) orientador (a) (e/ou equipe de pesquisa) terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa.  
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Ao participar desta pesquisa a(o) sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre saúde mental e 

capacidade para o trabalho da categoria docente de forma que o conhecimento que será 

construído a partir desta pesquisa possa fornecer subsídios para elaboração e 

implementação de medidas voltadas para promoção da saúde mental dos docentes, bem 

como retardamento da diminuição da capacidade para o trabalho. O pesquisador se 

compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações 

coletadas, conforme previsto no item anterior.  

A (o) senhora (senhor) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem:  

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa.  

 

____________,_____ de____________de ______. 

 
 

___________________________ 
Nome do Participante da Pesquisa 

 
______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

__________________________________ 
Assinatura do Pesquisador –Djane da Silva Teixeira 

 
___________________________________ 

Assinatura do Orientador –Profa. Dra. CheilaNataly Galindo Bedor 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Co-orientador–Prof. Dr. Leonardo Sampaio Rodrigues 

 
Pesquisador: Djane da silva Teixeira. Contato: (87) 2101-6745 

Orientador: Dra. CheilaNataly Galindo Bedor. Contato: (87) 2101-6798 
 

COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS - CEDEP  
Coordenador do CEDEP: Alexandre H. Reis  
Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira  
Telefone do Comitê: 87 21016896E-mail: cedep@univasf.edu.br    
Site: http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/  
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ANEXO A - Parecer de aprovação do Comitê de Ética 

 
 

 
 


