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RESUMO 

 

Os índices de problemas de saúde gerados no setor de abate e 

processamento de aves são superiores quando comparados aos danos 

provocados por todos os demais segmentos econômicos brasileiros. Este 

estudo avaliou a percepção de trabalhadores de indústrias de abate e 

processamento de aves quanto à exposição a fatores de risco psicossocial 

no trabalho. A pesquisa, do tipo transversal exploratória, foi constituída por 

duas etapas. Na Etapa I foi realizada a validação da versão média do 

Copenhagen Psychossocial Questionnaire (COPSOQ II) para o sul do 

Brasil (n=426). Na Etapa II, o instrumento validado foi aplicado a 222 

trabalhadores de frigoríficos de aves de Santa Catarina. Na análise dos 

resultados, identificou-se que o fator psicossocial crítico à saúde dos 

trabalhadores participantes do estudo foi o “Ritmo de Trabalho” (2,16 

±0,68). No sexo masculino, observou-se correlação positiva e moderada do 

“Ritmo do Trabalho” como Tempo de Contrato (r=0,408, p≤0,000). 

Quanto aos trabalhadores do setor de Evisceração, observou-se correlação 

muito forte e negativa entre “Ritmo de Trabalho” e Estado Civil (r=-0,866, 

p≤0,000); e correlação muito forte e positiva entre “Ritmo de Trabalho” e 

Sexo (r=0,816, p≤0,001) e Função (r=0,866, p≤0,000). Quanto à função de 

Refilador, observou-se correlação muito forte e positiva entre “Ritmo de 

Trabalho” e Idade (r=0,837, p≤0,001); e correlação muito forte e negativa 

entre “Ritmo de Trabalho” e Tempo de Contrato (r=-0,837, p≤0,001). 

Quanto à função de Auxiliar de Produção, observou-se correlação 

moderada e positiva entre “Ritmo de Trabalho” e Estado Civil (r=0,550, 

p≤0,000) e Horas de Jornada (r=0,414, p≤0,002); e correlação moderada e 

negativa entre “Ritmo de Trabalho” e Escolaridade (r=-0,550, p≤0,000). O 

“Ritmo de Trabalho” é um fator de risco impactante na perspectiva 

psicossocial no âmbito dos frigoríficos, mesmo após cinco anos da 

publicação da NR-36, o qual pode predispor a quadros de transtorno 

psíquico. Espera-se que o COPSOQ se configure como mais um 

instrumento nas AETs para subsidiar a proposição, implementação e 

monitoramento de melhorias ergonômicas, na busca pela solução dos 

problemas desta e de outras categorias de trabalhadores. 

Palavras-chave: Riscos psicossociais no trabalho. Saúde ocupacional. 

Ergonomia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The indexes of health problems generated in the slaughter and poultry 

processing sector are superior when compared to the damages caused by 

all the other Brazilian economic segments. This study evaluated the 

perception of workers in poultry slaughterhouses regarding exposure to 

psychosocial risk factors at work. The exploratory cross-sectional study 

consisted of two stages. In Step I, the validation of the average version of 

the Copenhagen Psicosocial Questionnaire (COPSOQ II) for southern 

Brazil (n = 426) was performed. In Step II, the validated instrument was 

applied to 222 workers from poultry slaughterhouses in Santa Catarina. 

In the analysis of the results, it was identified that the critical psychosocial 

factor for the health of the workers participating in the study was the 

"Work Pace" (2.16 ± 0.68). In the male sex, a positive and moderate 

correlation of the "Work Pace" was observed as Time of Contract (r = 

0.408, p≤0.000). In relation to workers in the evisceration sector, a very 

strong and negative correlation was observed between the "Work Pace" 

and the Marital Status (r = -0.866, p≤0.000); and very strong and positive 

correlation between "Work Pace" and Sex (r = 0.816, p≤0.001) and 

Function (r = 0.866, p≤0.000). Regarding the Refiller function, there was 

a very strong and positive correlation between "Work Pace" and Age (r = 

0.837, p≤0.001); and very strong and negative correlation between "Work 

Pace" and Time of Contract (r = -0.837, p≤0.001). As for the Auxiliary 

Production function, there was a moderate and positive correlation 

between "Work Pace" and Civil Status (r = 0.550, p≤0.000) and Working 

Hours (r = 0.414, p≤0.002); and moderate and negative correlation 

between “Work Pace” and School Level (r = -0.550, p≤0.000). The 

results, based on an analysis of risk exposure from a psychosocial 

perspective, show that the "Work Rhythm" is a risk factor for impact on 

poultry slaughterhouses, even after five years of publication of the NR-

36, which may predispose to psychiatric disorders. It is hoped that 

COPSOQ will become another tool in the AETs to subsidize the 

proposition, implementation and follow-up of ergonomic improvements, 

in the search of the solution of the problems of this and other categories 

of workers. 

Keywords: Psychosocial risks at work. Occupational health. 

Ergonomics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Ergonomia é definida como o conjunto dos conhecimentos 

científicos relativos ao homem e necessários à concepção de 

instrumentos, máquinas, dispositivo e ambiente que possam ser 

utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência no seu 

posto de trabalho, e que envolve a aplicação de conhecimentos advindos 

de áreas como anatomia, fisiologia, psicologia, biomecânica e 

antropometria, na solução surgida nesse contexto (REIS, 2012). 

A importância da Ergonomia se deve ao fato de haver hoje uma 

consciência de que só se alcançam os níveis desejáveis de produtividade 

e confiabilidade no trabalho, quando se considera o elemento humano 

como o foco das atenções. Isto por que, neste ponto, repousam nossas 

chances de informação sobre melhorias possíveis, em caso de 

disfunções, de riscos e comprometimento de todo um sistema de 

produção, bem como da saúde e da segurança do homem no trabalho 

(REIS; MORO, 2012; REIS, MORO, MERINO; VILAGRA, 2012). 

Entretanto, no Brasil ainda existe uma lacuna entre a teoria e a prática, 

mesmo em algumas atividades industriais com importante 

representatividade econômica e social no país.  

A indústria de processamento de carnes vem proporcionando 

um desenvolvimento considerável na economia brasileira. Índices cada 

vez maiores de exportação indicam claramente este incremento, 

resultando em uma maior geração de empregos neste setor, 

concomitantemente ao aumento considerável de adoecimentos gerados 

nesta indústria (BUZANELLO; MORO, 2012; REIS; MORO, 2012). 

A produção brasileira de carne de frango em 2017 foi de 13,05 

milhões de toneladas. Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul foram responsáveis pelos maiores percentuais de abate de 

frango no país (com 34,32%, 16,21% e 13,82% do total, 

respectivamente), mantendo suas médias históricas, sendo que 66,9% 

desta produção teve como destino o mercado interno e 33,1% foi 

exportada. O volume de exportações brasileiras de carnes de frangos no 

mesmo ano foi de 4.320 milhões de toneladas, com receita de 236 

milhões de dólares e correspondendo a 35,62% das vendas globais. A 

avicultura emprega mais de 3,6 milhões de pessoas, direta e 

indiretamente, respondendo por quase 1,5% do Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional (ABPA, 2017). 

Esse setor é representado por dezenas de milhares de produtores 

integrados, centenas de empresas beneficiadoras e dezenas de empresas 

exportadoras. A importância social da avicultura no Brasil se verifica 



28 

 

também pela presença maciça no interior do país, principalmente nos 

estados do Sul e Sudeste - em muitas cidades a produção de frangos é a 

principal atividade econômica.  Dos estados brasileiros, Santa Catarina 

se apresenta como o 2º maior produtor nacional de aves para exportação, 

sendo responsável por 22,95% do total exportado em 2017 (ABPA, 

2017).  

A intensificação das atividades do setor frigorífico no Brasil 

traduziu-se na instalação de novas unidades fabris, na incorporação de 

unidades de todos os portes para a constituição de grandes grupos 

econômicos, no aumento de empregos formais e, além disso, no 

aumento de acidentes e doenças relacionados com o trabalho 

(OLIVEIRA; MENDES, 2014), ou seja, o crescimento econômico não 

parece ser acompanhado de melhoria suficiente das condições de 

trabalho. Para Reis (2012), o ritmo imposto pela linha de produção nos 

abatedouros impede o trabalhador de ter sua própria regulação. Marcon 

(2003) comenta que as agroindústrias de frango têm em seu cerne a 

produção em série, e prima pela alta produtividade individual, o que, em 

determinadas situações, pode prejudicar as condições de segurança e 

saúde do trabalhador, e que o reflexo deste quadro é um índice elevado 

de doenças ocupacionais e acidentes no trabalho resultando, por vezes, 

em incapacidade permanente para o trabalho, o que caracteriza um ônus 

social e previdenciário passível de ser evitado. 

Órgãos governamentais e autoridades competentes estão cientes 

dos riscos que o trabalho em frigoríficos gera à saúde de seus 

empregados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2015), os índices de problemas de saúde 

gerados especificamente pelo abate e processamento de carnes são 

superiores quando comparados aos danos provocados por todos os 

demais segmentos econômicos brasileiros.  

A necessidade de se estabelecer um marco regulatório em 

termos de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) para os frigoríficos 

ganhou força na sociedade brasileira nos últimos anos, o que culminou 

com a formação de um grupo tripartite, que levou à criação de uma nova 

Norma Regulamentadora (NR). Neste contexto, a NR Nº 36 - Segurança 

e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes 

e Derivados - foi publicada no Diário Oficial da União de 18 de abril de 

2013, tendo como principal objetivo a readequação dos frigoríficos para 

proporcionar melhores condições de trabalho e de segurança aos 

colaboradores e a elevação da qualidade e da segurança dos produtos.  

A saúde dos trabalhadores é condicionada por fatores sociais, 

econômicos, tecnológicos e organizacionais relacionados ao perfil de 
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produção e consumo, além de fatores de risco de natureza físicos, 

químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos presentes nos processos 

de trabalho particulares. As especificidades da prevalência de doenças 

ocupacionais estão associadas ao setor produtivo e função exercida pelo 

trabalhador. Partindo deste pressuposto, apesar da alta prevalência de 

doenças ocupacionais, existe um consenso de que acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho são agravos previsíveis e evitáveis, e passíveis 

de tratamento quando abordados de forma multidimensional e precoce 

(BARTILOTTI; ANDRADE; VARANDAS; FERREIRA; CABRAL, 

2009).  

Um grande número de trabalhadores acometidos por doenças 

ocupacionais tem, dentre seus sintomas, dores crônicas, incapacidade e 

depressão. Embora existam evidências sobre a contribuição de fatores 

relacionados ao ambiente de trabalho e fatores orgânicos em quadros de 

doenças ocupacionais, a incapacidade e a presença de depressão 

associadas a essas condições são fenômenos multifatoriais mediados por 

aspectos biopsicossociais (SARDÁ JUNIOR; KUPEK, CRUZ, 2009). 

De acordo com essa perspectiva, a biopsicossocial, o desenvolvimento 

de incapacidade é um processo onde fatores biopsicossociais, em 

separado ou conjuntamente agravam e perpetuam a incapacidade 

(WADELL; BURTON, 2005). 

A prevalência de doenças osteomusculares e transtornos 

mentais relacionados ao trabalho exigem a adoção de medidas eficazes 

visando assegurar a saúde e a dignidade dos trabalhadores das empresas 

de abate e processamento de carnes (SARDA; RUIZ; KIRTSCHIG, 

2009). 

Assim, diante do surgimento e rápido aumento de novos tipos 

de mal-estar e sofrimento, os estudos têm a finalidade de compreender 

como o trabalho pode ser determinante no processo saúde/doença do 

ponto de vista físico, mental e emocional. Ou seja, levando em 

consideração não apenas seu ambiente, como usualmente se faz, mas 

também suas condições, suas formas de organização e de gestão, bem 

como as relações sociais que se estabelecem para sua realização 

(GOLLAC; BODIER, 2011).  

Neste contexto, as discussões sobre riscos psicossociais no 

trabalho, estresse no trabalho e doenças mentais do trabalho 

incorporaram a existência e a influência dos riscos mentais e emocionais 

decorrentes do trabalho e analisam o conjunto dos fatores que pode levar 

os trabalhadores ao sofrimento, ao adoecimento e à ocorrência de 

acidentes (DAL ROSSO; CARDOSO, 2013). Neste sentido, o 

ergonomista deve considerar os conhecimentos científicos relativos ao 
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homem em atividade de trabalho como um sistema em constante 

transformação, e como um sistema de recepção e tratamento de 

informação, que proporcione condições para analisar e diagnosticar as 

disfunções ergonômicas existentes nos diversos ambientes de produção, 

propondo recomendações que possam contribuir para a melhoria das 

condições de trabalho e do aumento de produtividade (KROEMER; 

GRANDJEAN, 2005). 

Nesta perspectiva, desde 1986, a International Labour 

Organization (ILO) -  Organização Internacional do Trabalho/OIT, 

considera que avaliar os fatores de risco psicossociais a que estão 

submetidos os trabalhadores é imprescindível, ou seja, mensurar, entre 

outras coisas, a interação entre conteúdo de trabalho, organização e 

gestão do trabalho, outras condições organizacionais e ambientais, e as 

competências e necessidades do trabalhador. 

 

1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Apesar da existência de estudos e instrumentos que enfatizem 

os fatores de risco psicossocial do trabalho, poucos discutem sobre o seu 

contexto de aplicação em ambientes como o observado nas indústrias 

brasileiras de abate e processamento de aves, considerando suas 

especificidades.  

Sendo assim, este estudo proposto apresenta como problema 

central a seguinte questão de pesquisa:  

 Qual a percepção dos trabalhadores das indústrias de 

abate e processamento de aves quanto aos fatores de 

risco psicossocial aos quais estão expostos devido ao 

desempenho de suas atividades de trabalho?  

 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar a percepção de trabalhadores de indústrias de abate e 

processamento de aves de Santa Catarina quanto aos fatores de risco 

psicossocial aos quais estão expostos, decorrentes das condições gerais 

de trabalho.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
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a) Validar a versão média do questionário Copenhagen 

Psychossocial Questionnaire II (COPSOQ II) para Santa 

Catarina; 

b) Classificar os fatores do COPSOQ II catarinense relacionadas 

ao contexto do trabalho em indústrias de abate e processamento 

de aves de Santa Catarina; 

c) Analisar a classificação dos fatores críticos do COPSOQ II 

catarinense relacionada ao contexto do trabalho em indústrias 

de abate e processamento de aves de Santa Catarina. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E INEDITISMO 

 

Atualmente, além da evidente prevalência de acidentes de 

trabalho e distúrbios osteomioarticulares relacionados ao trabalho entre 

trabalhadores de frigoríficos do Brasil, amplamente confirmados por 

estudos nacionais, como o de Silveira e Merlo (2014), considera-se que 

é crescente a prevalência de transtornos de humor (como a depressão) 

nesta categoria de trabalhadores - muitos destes se queixam não só do 

acelerado ritmo das esteiras e da pressão por produtividade, mas 

também do ambiente fechado, em que não se vê a luz do sol. Segundo o 

Ministério da Previdência Social do Brasil (MPSB), no abate de aves e 

suínos, existem 3,41 vezes mais trabalhadores com transtorno de humor 

do que na média de todos os trabalhadores brasileiros (REPORTER 

BRASIL, 2013). 

Os dados do acompanhamento mensal da Secretaria de 

Previdência do Ministério da Fazenda do Brasil (SF-MFB) referentes 

aos benefícios Auxílios-Doença Previdenciários pagos em 2017 

apontaram que, dos 1.988.169 afastamentos do trabalho, 169.107 (8,5%) 

tiveram como causa os transtornos mentais e comportamentais, os quais 

se caracterizam como o 4º motivo de afastamento do trabalho no 

período. A última edição do relatório disponibilizada pela SF-MFB, 

referente aos dados de 2017, nos permitem constatar que os 

afastamentos do trabalho por “Transtornos Mentais e Comportamentais” 

tem aumentado progressivamente no Brasil e, entre janeiro a dezembro 

de 2017, se caracterizaram como o 4º motivo de afastamento do trabalho 

no período, dentre os 21 possíveis, atrás das “Lesões, envenenamento e 

algumas outras conseqüências de causas externas”, das “Doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo” e das “Doenças do 

aparelho digestivo”, respectivamente (BRASIL, 2018). Quando se faz o 

cruzamento dos Auxílios-Doença Previdenciários concedidos segundo 

os Capítulos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e a 
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estrutura da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE 

2.0),  houve registro de que, mais especificamente na seção “indústria de 

transformação” - grupo “abate e fabricação de produtos de carne” - 

classe “abate de suínos, aves e outros pequenos animais”, os transtornos 

mentais e comportamentais se apresentaram como o 3ª motivo mais 

prevalente, sendo menos frequentes somente do que as doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo e do que as lesões, 

envenenamento e algumas outras consequências de causas externas 

(BRASIL, 2018). 

Estes indicadores levaram o Ministério Público do Trabalho do 

Brasil (MPTB), a manifestar seu interesse na identificação das causas 

deste avanço nos indicadores de afastamento do trabalho nesta categoria 

de trabalhadores por transtornos psíquicos e comportamentais (como 

episódios depressivos, transtorno depressivo, transtornos relacionados 

ao estresse, transtornos ansiosos, reações de estresse grave e transtornos 

de adaptação), e esta demanda foi apresentada ao Professor Doutor 

Antônio Renato Pereira Moro, da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e ao grupo de estudos liderado pelo mesmo, o qual já 

desenvolve pesquisas voltadas ao trabalho em frigoríficos há mais de 

uma década, em parceria com o MPT, no âmbito do projeto de pesquisa 

“Sistema integrado de gestão ergonômica e vigilância em saúde em 

empresas de abate e processamento de carnes”. 

Desta forma, e para responder à demanda real da sociedade 

brasileira, vinda do MPT, tornou-se imprescindível um estudo voltado à 

avaliação da exposição de trabalhadores à fatores de risco psicossocial 

do trabalho em frigoríficos de aves, respeitando as especificidades do 

trabalho nestes locais.  

Na literatura internacional e nacional existem estudos recentes 

direcionados aos trabalhadores de empresas de abate e processamento de 

carnes (HARMSEI; ENGELBRECHET; BEKKER, 2016; LEIBLER et 

al., 2016; BERTOZZI et al., 2015; OLIVEIRA; MENDES, 2014; 

SUNDSTRUP et al., 2014; MARRA; SOUZA; CARDOSO, 2013; 

JOHNSON et al., 2011), porém há escassez no que se refere à 

identificação da exposição a fatores de risco psicossocial do trabalho 

entre trabalhadores de frigoríficos. Um estudo que se aproxima desta 

temática foi o desenvolvido por Huntz, Zanon e Brum Neto (2013), o 

qual investigou a relação entre os níveis do fator de personalidade 
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neuroticismo
1
 e as condições de trabalho de trabalhadores de 

abatedouros de aves do sul do Brasil. Logo, pouco conhecimento se tem 

a respeito desta temática e sobre os fatores que possam ser considerados 

como preditores de adoecimento mental nesta população.  

A identificação da exposição a fatores de risco psicossocial do 

trabalho vem sendo evidenciada em estudos desenvolvidos por 

instituições de pesquisa em todo o mundo. Estes estudos parecem ter 

preferência por abordar tanto instrumentos de medição específicos, 

quanto categorias profissionais específicas, a saber: a população 

trabalhadora em geral, trabalhadores da área da saúde, funcionários de 

serviços prisionais, funcionários públicos, hoteleiros, músicos, 

prestadores de serviços e agricultores, com predomínio de representação 

dos países Dinamarca, Suécia, Holanda, Alemanha, Espanha, Suíça, 

Polônia e China. De uma forma geral, os resultados destes estudos 

consideram que a exposição à fatores de risco psicossocial do trabalho 

pode contribuir sobremaneira para o adoecimento do trabalhador, sendo 

de difícil identificação (FERNANDES, PEREIRA; 2016).  

Os riscos psicossociais (relacionados à organização do 

trabalho e às relações de trabalho) e suas consequências (distúrbios do 

sono/musculoesqueléticos/cardiovasculares, acidentes de trabalho, 

transtornos de saúde mental), afetam o bem-estar e a saúde e segurança 

no trabalho dos trabalhadores, e suas causas podem dizer respeito a 

todas as empresas, independentemente do tamanho e setor de atividade 

(ANDRÉ, 2016; DUPRET; BOCÉRÉAN; TEHERANI; FELTRIN; 

PEJTERSEN, 2012).  

Em 1984, a OIT e a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

definiram os riscos psicossociais no trabalho como a interação entre o 

ambiente de trabalho, o conteúdo do trabalho, as condições 

organizacionais e o trabalhador, as quais podem influenciar a saúde, o 

desempenho e a satisfação no trabalho. Esta definição enfatizou a 

interação dinâmica entre o ambiente de trabalho e os fatores humanos 

(FORASTIERI, 2016). 

A OIT considera que, na Europa, o estresse ocupa a 2ª posição 

entre os problemas de saúde relacionados ao trabalho e que afeta cerca 

de 40 milhões de pessoas. A referida organização internacional ainda 

                                                             
1
 O neuroticismo é “uma ampla dimensão de diferenças individuais tendendo a 

experienciar emoções desagradáveis e aflitivas, possuindo ao mesmo tempo traços 
cognitivos e comportamentais” (OLIVEIRA, 2002). 
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computa que, entre 50 e 60% de todos os dias de trabalho perdidos no 

continente estariam ligados a esta condição (ILO, 2016).  

Dado este contexto, organizações governamentais e não 

governamentais de diferentes países seguem diretrizes e legislações que 

fundamentam a necessidade em compreender mais profundamente os 

fatores de riscos psicossociais no trabalho, considerando-os como 

significativos na origem de diferentes comprometimentos na saúde e na 

qualidade de vida dos trabalhadores, como o Plano de Ação Global para 

Saúde dos Trabalhadores, publicado pela OMS, em 2007, o qual 

orientou a elaboração de ações com este foco no período de 2008 a 2017 

(SESI/PR, 2015). 

No entanto, a atenção aos fatores psicossociais nos países em 

desenvolvimento encontra algumas barreiras: desde o consenso 

conceitual das variáveis envolvidas e mais relevantes para a realidade 

brasileira, até a legislação em saúde e segurança no trabalho existente 

(RODRIGUES; RUEDA, 2017). A série histórica dos dados de 

acompanhamento mensal da SF-MFB, iniciada em 2006, referentes aos 

benefícios Auxílios-Doença Previdenciários concedidos segundo os 

códigos da CID-10, e o advento do Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (o eSocial) pelo 

governo federal, podem justificar a necessidade premente de 

instrumentos confiáveis que dêem suporte à avaliação dos riscos 

psicossociais do trabalho no Brasil. Os dados da SF-MFB permitem 

constatar que os afastamentos do trabalho por “Transtornos Mentais e 

Comportamentais” tem aumentado progressivamente no Brasil e, entre 

janeiro a dezembro de 2017 (último relatório disponibilizado pela SF-

MFB), se caracterizaram como o 4º motivo de afastamento do trabalho 

no período (BRASIL, 2018).  Já o eSocial obriga, a partir de 2018, que 

os empregadores brasileiros forneçam dados sobre as condições de 

trabalho nas quais os trabalhadores estão inseridos, incluindo a 

identificação e mensuração da exposição à riscos psicossociais.  

Desde 1996, a Uniao Européia incentiva os países que a 

constituem a realizar a avaliação da exposição dos trabalhadores aos 

fatores de risco psicossocial do trabalho (EUROPEAN COMISSION, 

1996). Esta avaliação faz parte das rotinas de Saúde e Segurança no 

Trabalho nestes países, coordenadas pela European Agency for Safety 

and Health at Work (EU-OSHA - Agência Européia para a Saúde e 

Segurança no Trabalho), utilizando predominantemente o Copenhagen 

Psychossocial Questionnaire (COPSOQ) como ferramenta de 

identificação da percepção dos trabalhadores quanto ao nível de 

exposição aos referidos riscos no ambiente laboral. 
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Com base no exposto, este estudo propõe a validação da versão 

média do Copenhagen Psychossocial Questionnaire II (COPSOQII) para 

o Brasil, afim de apresentá-lo como um instrumento de avaliação de 

riscos psicossociais do trabalho adaptado à realidade brasileira, 

utilizando a versão validada para o Brasil junto aos trabalhadores de 

frigoríficos de aves, considerando as peculiaridades do contexto do 

trabalho desta categoria.   

A temática deste estudo é imbuída de características peculiares, 

apresentando relevância social e científica, originalidade, contribuição 

para a área de conhecimento da Ergonomia e aplicabilidade dos 

resultados para programas de gestão de risco e de melhorias da 

qualidade de vida no trabalho no âmbito dos frigoríficos de aves 

brasileiros e, também, para todas as categorias de trabalhadores e para a 

sociedade em geral.  

Considera-se que a relevância e o ineditismo deste trabalho 

estão em 1) validar um instrumento de medida de riscos psicossociais no 

trabalho para o Brasil para contribuir de forma prática para a avalição 

destes fatores, com a proposta de torná-lo uma ferramenta de rotina nas 

Análises Ergonômicas do Trabalho (AETs), subsidiando tanto o 

planejamento de ações preventivas, quanto o preenchimento obrigatório 

de alguns documentos, como as tabelas do eSocial; 2) buscar identificar 

quais são os fatores de risco psicossocial aos quais os trabalhadores de 

frigoríficos de aves de Santa Catarina estão expostos, proporcionando 

uma visão mais ampla da realidade destes trabalhadores, os quais são 

integrantes de um sistema complexo e necessário para o avanço 

econômico do país, podendo contribuir para a compreensão da 

prevalência dos agravos nesta população e para a elaboração de 

propostas que possam minimizar os indicadores encontrados até o 

momento no Brasil. 

 Nessa perspectiva, dada a relevância do problema para os 

trabalhadores de frigoríficos, com expressivas repercussões pessoais e 

sociais, o presente estudo se justifica por se inserir nas discussões das 

políticas/ações correlatas desenvolvidas atualmente e por viabilizar a 

tomada de decisões, o planejamento e a implementação de medidas 

ergonômicas que minimizem os fatores preditores de transtornos 

psíquicos e comportamentais relacionados ao trabalho, com vistas à 

promoção e prevenção da saúde e segurança dos trabalhadores de 

frigoríficos brasileiros. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
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Delimitou-se a abrangência deste estudo às instituições de 

ensino superior (IES) e indústrias de abate e processamento de aves do 

Estado de Santa Catarina. 

 No que se refere às IES, conforme a Comissão Nacional de 

Classificação (CONCLA) do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão do Brasil, a atividade desenvolvida por estas organizações 

enquadra-se na divisão de educação com CNAE nº 8532-5/00, cuja 

atividade específica é oferecer cursos de graduação e programas de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, podendo ainda oferecer cursos de 

especialização, aperfeiçoamento, dentre outros, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 

instituições de educação superior (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015). Esta delimitação deu-se em 

virtude de as IES que se enquadram no CNAE descrito anteriormente 

apresentarem os requisitos necessários para a primeira etapa da fase de 

coleta de dasdos: a variabilidade das características sociodemográficas 

dos trabalhadores que as constituem (sexo, idade, escolaridade, estado 

civil, função, entre outras). Conforme a Secretaria de Estado da 

Educação de Santa Catarina (SED/SC), o estado conta com 20 

instituições de ensino superior em seu território com classificação de 

Universidade (entre federais, estaduais e comunitárias) (SECRETARIA 

DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, 2017). 

Quanto aos frigoríficos de aves do Estado de Santa Catarina, 

esta modalidade de indústria de transformação enquadra-se na divisão 

de fabricação de produtos alimentícios com CNAE nº1012-1/01, cuja 

atividade específica é o abate de aves, compreendendo a preparação de 

produtos de carne e de conserva de carne e preparação de produtos de 

salsicharia e outros embutidos de aves (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015). 

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 

em seu relatório anual de 2018 (ABPA, 2018), esta organização conta 

com 47 agroindústrias aviárias associadas, as quais se distribuem 

predominantemente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. 

Esta indústria de transformação reúne mais de 3,5 milhões de 

trabalhadores; e cerca de 350 mil deles trabalham diretamente nas 

plantas frigoríficas (ABPA, 2018).  Santa Catarina é um estado 

representativo desta atividade - o segundo no país, ficando atrás somente 

do estado do Paraná - contando com, aproximadamente, 27 unidades 

destas agroindústrias em seu território e (ACAV, 2018; ABPA, 2017), 

por isso, foi o universo deste estudo.  
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1.5 ESTRUTURA DA TESE 

 

Este documento está dividido em cinco capítulos, descritos a 

seguir.  

O Capítulo 1 apresenta as motivações e a justificativa para a 

escolha do tema da pesquisa, o problema de pesquisa e os seus objetivos 

(geral e específicos).  

O Capítulo 2 apresenta a teoria que fundamenta a tese, com 

destaque para os seguintes assuntos: trabalho em frigoríficos no Brasil, 

risco psicossocial no trabalho, instrumentos de medida do risco 

psicossocial no trabalho e adoecimento mental relacionado ao trabalho. 

O Capítulo 3 apresenta a caracterização e delimitação da 

pesquisa, os critérios para a constituição da população e tamanho da 

amostra, os instrumentos e procedimentos utilizados para a coleta de 

dados e as considerações quanto ao tratamento e análise estatística dos 

dados. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos nas diferentes 

etapas do estudo por meio de tabelas e análise discursiva dos resultados, 

os quais são confrontados com as evidências científicas presentes na 

literatura.  

O Capítulo 5 apresenta as respostas à pergunta de pesquisa 

desta tese, assim como as considerações sobre a aplicabilidade dos 

resultados e a expectativa quanto a estudos futuros. 

Os Anexos e os Apêndices apresentam os documentos que 

viabilizaram a realização da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo o referencial teórico trata dos assuntos 

pertinentes ao trabalho em frigoríficos no Brasil, ao risco psicossocial 

do trabalho, aos instrumentos de medida do risco psicossocial do 

trabalho e ao adoecimento mental relacionado ao trabalho com o intuito 

de fundamentar a pesquisa e de oferecer elementos para posterior análise 

e discussão dos resultados obtidos. 

 

2.1 O TRABALHO NA INDÚSTRIA DE ABATE E 

PROCESSAMENTO DE AVES NO BRASIL 

 

A partir de 1990, oriunda de uma situação pouco expressiva em 

décadas anteriores, a indústria de abate e processamento de aves 

despontou no mercado de trabalho brasileiro com potencial geração de 

emprego e renda (OLIVEIRA; MENDES, 2014).  

No sul do país há duas mesorregiões que se destacam na 

geração de empregos para o setor, o Oeste Catarinense e o Oeste 

Paranaense, sendo que estas duas Mesorregiões correspondem a 26,4% 

de todo o emprego nacional para o setor e a quase a metade do sul do 

país, 43,6% (HECK, 2013). 

A evolução da avicultura na agroindústria brasileira exigiu a 

estruturação de uma cadeia produtiva (FIGURA 1), a qual incorporou 

fortemente o progresso tecnológico a partir dos anos 2000, devido ao 

seu crescente dinamismo, em razão das mudanças nas características dos 

produtos, principalmente no mercado internacional, com sensíveis 

alterações nas escalas de operações. Essas indústrias são compostas 

pelos seguintes segmentos: seleção, melhoramento e multiplicação de 

material genético, alimentação e engorda dos animais, abate, 

industrialização e distribuição dos produtos (SANTINI, 2006).  
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Figura 1 - Cadeia produtiva do mercado de aves no Brasil.  

 
Fonte: Tokars, 2012. 

 

Os frigoríficos-abatedouros da cadeia avícola são 

estabelecimentos responsáveis pelo abate, elaboração dos produtos e 

comercialização no atacado. Além disso, no sistema integrado de 

criação, são responsáveis pela administração e coordenação dos 

criadores, chamados de “integrados” (JESUS JUNIOR et al., 2007). 

O sistema de integração, constituído pelas agroindústrias e 

avicultores é considerado uma forma de cooperação das cadeias de 

produção avícola para a obtenção da matéria-prima animal. As 

agroindústrias disponibilizam aos produtores integrados ração, 

medicamentos, assistência técnica e o material genético, podendo este 

último item se referir ao pinto de um dia, na avicultura. Aos produtores 

cabe a engorda, em que eles se responsabilizam pelo investimento e os 

gastos de manutenção de instalações. As empresas líderes da cadeia 

produtiva exercem a coordenação e o controle das diferentes etapas do 

processo produtivo e de tecnologias utilizadas. A integração dos 
diversos elos da cadeia produtiva de frangos no Brasil criou 

oportunidades para a formação de um complexo agroindustrial 

altamente interligado, resultando na conquista do mercado internacional 

como um dos maiores produtores e exportadores de carne de frango do 

mundo (TAVARES; SOUSA, 2007). 
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A organização do trabalho nas empresas do setor frigorífico 

ainda segue os pressupostos do sistema taylorista-fordista, centrado nas 

metas de produção; não sendo consideradas as características 

psicofisiológicas dos empregados ou métodos mais racionais que visem 

a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Neste modelo de produção, a 

prevalência de agravos à saúde tem no ritmo de trabalho acelerado um 

dos seus principais fatores agravantes (SARDA; RUIZ; KIRTSCHIG, 

2009).  

O modelo de produção em série utilizado e a necessidade de 

manipulação de produtos rapidamente perecíveis exigem muita 

agilidade por parte dos trabalhadores, a fim de não comprometer a 

produção e a qualidade do produto final (TOKARS, 2012). 

As condições de trabalho variam em função do tipo e tamanho 

da planta industrial. As tarefas de abate e processamento de aves são 

realizadas com frequência em ambientes com exigências extremas e 

linhas de produção predominantemente manuais em vários postos de 

trabalho. O abate e a obtenção da carne ocorrem de forma sequencial, 

numa linha de montagem com velocidade determinada pelo número de 

animais que devem ser abatidos num determinado tempo (TAVOLARO 

et al., 2007; CARVALHO, 2009).  

As grandes empresas frigoríficas costumam funcionar 24 horas 

por dia, em diferentes turnos, com divisão do processo de trabalho em 

etapas. 

Para entender melhor o tipo de trabalho desenvolvido em 

frigoríficos, pode-se citar algumas atividades pertinentes ao processo de 

produção no frigorífico de aves: descarregamento, pendura das aves 

vivas, sangria, escaldagem, depenagem, pendura das aves, evisceração 

(retirada de miúdos), espostejamento (corte das partes das aves), desossa 

(peito, coxa, asa), resfriamento. Todas as etapas envolvem a pesagem, 

embalagem e congelamento dos produtos. Essas atividades organizam-

se nas seguintes etapas: 1) preparação da ave para o processamento; 2) 

evisceração e preparação da ave inteira; 3) espostejamento; 4) 

espostejamento em partes específicas; 5) elaboração dos cortes especiais 

(FINKLER; CÊA, 2009). Além disso, os trabalhadores limpam e 

reparam equipamentos, montam caixas e movem palletes de aves 

embaladas (REIS; RAMOS; REIS; HEMBECKER; GONTIJO; MORO, 

2015). 

Essas atividades se alternam entre etapas manuais e as 

realizadas por intermédio de máquinas. O principal setor automatizado 

envolve as operações de evisceração (retirada dos órgãos internos das 

aves e corte de algumas partes específicas) (TOKARS, 2012). Apesar da 
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automação dos processos, a industrialização ainda depende muito da 

atividade manual e gerou postos de trabalho em fases como o de corte e 

de preparação de pratos pré-prontos (empanados, congelados, carne com 

molho e/ou marinados) (TOKARS, 2012). A maior parte da carne de 

frango produzida no Brasil é processada por meio de ferramentas 

manuais (facas) ou máquinas de corte (REIS; TIRLONI; RAMOS; 

MORO, 2017). 

O trabalho em abatedouro-frigorífico de frango está associado à 

produção em massa. Pode-se dizer que as características ergonômicas do 

trabalho em massa na indústria de processamento de frango são: pressão 

temporal, esforços físicos, temperatura, falta de espaço, posturas 

corporais inadequadas e estáticas, necessidade de administrar o tempo, 

conflito entre rapidez e precisão, antecipação de incidentes, longo tempo 

de aprendizado, limitação do agir, pensar e debater. O ritmo de trabalho 

é cadenciado pela organização da produção, que exerce influência direta 

sobre a velocidade da esteira que leva a peça até o trabalhador. Além da 

repetitividade dos movimentos e do ritmo de trabalho imposto pela 

máquina, convém mencionar a invariabilidade do trabalho, o trabalho 

muscular estático, a pressão mecânica, a exposição a temperaturas altas 

e baixas (dependendo do setor), o contato com ambientes úmidos por 

longos períodos (mesa de trabalho, chão), convivência com odores 

fortes, barulho excessivo (acima de 80 dB), atenção visual constante e 

manuseio de instrumentos perfurocortantes (REIS; TIRLONI; RAMOS; 

MORO, 2017; REIS; RAMOS; REIS; HEMBECKER; GONTIJO; 

MORO, 2015; REIS, 2012; SARDA; RUIZ; KIRTSCHIG, 2009; 

DELWING, 2007). 

A intensificação do trabalho, os ritmos elevados, a 

repetitividade e a monotonia do trabalho desempenhado leva os 

trabalhadores às doenças que hoje os assolam –DORT e doenças 

psicológicas.  O trabalho em frigoríficos é emblemático e é evidente o 

impacto na saúde e na vida dos trabalhadores (HECK, 2013). 

No período de trabalho é observada a presença de maior pressão 

e cobrança para aumentar a produção, fazendo com que os trabalhadores 

empreendam esforços maiores e mais movimentos repetitivos no corte 

do frango, uma vez que o ritmo de trabalho depende da velocidade das 

esteiras que levam as peças de carne de frango até os trabalhadores 

(TOKARS, 2012). 

As implicações do crescimento do setor frigorífico também se 

expressam no perfil dos trabalhadores a serem contratados, 

marcadamente pessoas mais qualificadas, treinadas e com 

disponibilidade de flexibilização para atuar nas empresas. A 
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qualificação profissional tornou-se importante atributo para a inserção e 

a permanência dos trabalhadores nos postos de trabalho. No entanto, 

resultados de estudos realizados no estado do Paraná apontam que "o 

nível de escolaridade não é priorizado na contratação da maioria dos 

trabalhadores, daqueles operadores que vão atuar na produção e há a 

existência de um grande contingente de trabalhadores com ensino 

fundamental incompleto" (FINKLER; CÊA, 2009). As exigências para a 

inserção dos trabalhadores são, portanto, ter condições de saúde para o 

desempenho de tarefas repetitivas, desgastantes e insalubres, 

demonstrando a centralidade da saúde no processo de seleção dos 

trabalhadores, para além da habilidade prévia e do seu nível de 

escolaridade (OLIVEIRA; MENDES, 2014). 

O trabalho é sempre fiscalizado, e quem fiscaliza exige rapidez 

de quem está na linha de produção, para que as metas sejam atendidas e 

superadas. Os fiscalizadores chegam a utilizar a cronometragem do 

tempo (cronoanálise) para comparar o tempo gasto nas atividades e 

estimular a competitividade entre funcionários. A fragmentação da 

tarefa, sendo esta com pouco significado e excesso de controle, o uso de 

cronometragem para impor um ritmo compatível com as metas de 

produção e um método de trabalho altamente repetitivo, exigindo 

sempre a contração dos mesmos músculos, além de ocasionar fadiga, é 

altamente monótono. Diversas são as consequências da intensificação de 

trabalho, determinando o aumento do sofrimento subjetivo daqueles que 

permanecem trabalhando. Muitos gestores utilizam a ameaça de 

demissão como técnica de administração para criar uma pressão 

frequente por metas de produção. Ao sedimentarem as metas e prazos, 

os trabalhadores acreditam que podem e tentam cumprir as demandas. A 

sobrecarga de trabalho pode gerar patologias associadas ao desânimo e à 

depressão, inicialmente, podendo evoluir para eventos mais graves, 

como a alienação social e o afastamento do trabalho ou, em última 

instância, o suicídio (DEJOURS, 2011; TOKARS, 2012). 

Estimativas nacionais apresentam que 23% da mão de obra do 

setor de frigoríficos estão afastadas ou no aguardo de decisões judiciais, 

em função do adoecimento relacionado ao trabalho (TAKEDA; DIAS; 

MORO; BRESCIANI; QUINTERO, 2017). 

Em um dia de trabalho típico em um frigorífico da região da 

Grande Florianópolis, a jornada de trabalho nos setores de produção é de 

8h48min/dia, com intervalos de 60 minutos diários para alimentação e 

pausas de 60 minutos de recuperação psicofisiológicas distribuídas na 

jornada de trabalho em três pausas de 20 minutos, conforme determina a 

Norma Regulamentadora NR-36 – Segurança e Saúde no Trabalho em 
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Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados (TAKEDA; 

MERINO; MERINO; MORO; DIAS, 2016), e a tarefa da maioria dos 

setores de produção consiste em, basicamente, pegar e manusear 

pedaços de frango com uma mão e facilitando cortes de faca com a outra 

mão (TAKEDA; MORO; MARTINS, 2018). 

Albuquerque (2007), em um estudo realizado com trabalhadores 

de frigoríficos de aves do Brasil, solicitou aos funcionários da produção 

que identificassem quais setores os mesmos consideravam como os 

piores para trabalhar. O setor de Corte ficou em primeiro lugar e em 

segundo lugar ficaram os setores de Recepção, Evisceração, Embalagem 

e Congelamento. As dificuldades às atividades desenvolvidas em 

diferentes setores de produção em frigoríficos, relatadas pelos 

trabalhadores, são apresentadas no Quadro 1. 

O autor comenta que, considerando as dificuldades listadas 

pelos trabalhadores, é razoável assumir que os mesmos estão expostos a 

diferentes estressores diariamente, e que podem apresentar altos escores 

de indicadores de psicopatologias (ALBUQUERQUE, 2007).  

 

Quadro 1 – Dificuldades relacionadas às atividades desenvolvidas em 

diferentes setores de produção em frigoríficos. 
SETOR ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DIFICULDADES DO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

Corte Cortes de vários tipos, 

desossa, preparação 
para a evisceração 

Frio intenso, umidade, sujeira das entranhas e 

excrementos, respingos de sangue na face e 
corpo, trabalho repetitivo sob intensa pressão 

dos supervisores, impossibilidade de interação 

devido ao barulho intenso, queixas de assédio e 
humilhação 

Evisceração Separação dos miúdos, 

remoção e limpeza da 

moela e classificação 
dos pés, remoção das 

imperfeições da ave 

Umidade, sujeira, odor intenso, trabalho 

repetitivo, pressão por produção, 

impossibilidade de interação devido ao barulho 
intenso, pressão por parte dos supervisores 

Recepção Carregamento, 

transporte de caixas 
com frango dentro 

Grande esforço físico para descarregar as 

caixas de frango, odor fétido, riscos biológicos, 
roupas em estado precário devido à sujeira e 

desgaste, ventiladores voltados para a área 

respiratória do trabalhador, causando riscos 
químicos e biológicos, sérios riscos de queda e 

esmagamento 
Embalagem Embalar frangos Trabalho repetitivo, espaço físico restrito 

Congelamento Transportar o frango 

embalado para 

armazenamento 

Frio e umidade 

Fonte: Albuquerque, 2017. 
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Desde 2013 existe uma legislação específica aplicada às 

indústrias de processamento de carnes no Brasil, a portaria n. 555, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou a Norma 

Regulamentadora 36 (NR-36), a qual trata da segurança e saúde no 

trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados 

(BRASIL, 2017). 

A NR-36 estabelece os requisitos mínimos para avaliar, 

controlar e monitorar os riscos existentes nas atividades de abate e 

processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano. 

Reúne, de forma detalhada, tópicos também abordados em outras 

Normas Regulamentadoras, como a NR-05 (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA), NR-06 (Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI), NR-07 (PCMSO), NR-09 (PPRA), NR-12 (Máquinas 

e Equipamentos) e a NR-15 (Atividades e Operações Insalubres). Neste 

documento as normas e orientações estão direcionadas ao contexto real 

dos frigoríficos brasileiros, com vistas ao estabelecimento de ações 

efetivas para a segurança e saúde dos trabalhadores destas indústrias 

(FERREIRA; FERREIRA; MERINO; VERGARA; GONTIJO, 2015). 

Um ponto a ser destacado é que, de acordo com a NR-36, todo 

frigorífico e abatedouro de animais deve se manter condições mínimas 

que garantam a qualidade de vida no trabalho de seus funcionários 

(BRASIL, 2017). 

 

2.2 RISCO PSICOSSOCIAL NO TRABALHO 

 

Os fatores psicossociais no contexto do trabalho podem ser 

compreendidos como um processo de interação social entre o 

trabalhador e seu ambiente laboral. Isto é, ambientes de trabalho 

saudáveis, permeados de fatores psicossociais também saudáveis, sem 

riscos, propiciam uma interação social positiva entre o trabalhador e o 

seu ambiente (SESI/PR, 2015) (FIGURA 2). 

Os fatores psicossociais envolvidos no ambiente de trabalho 

podem ser tanto favoráveis, como de risco (ÁLVAREZ, 2012). São 

considerados favoráveis quando contribuem para o desenvolvimento da 

atividade laboral e favorecem a qualidade de vida das pessoas, as 

relações de trabalho e a produtividade. Mas, os fatores psicossociais se 

convertem em risco quando têm o potencial de causar danos 

psicológico, físico e social aos indivíduos e são fontes diretas do estresse 

ocupacional. 
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As diferentes situações de trabalho associadas às características 

pessoais dos trabalhadores e à rigidez da organização do trabalho podem 

revelar-se como carga psíquica (SILVA, 2011). A carga psíquica pode 

ser representada como a resultante da confrontação ente os desejos do 

trabalhador e da empresa. Segundo Abrahão (1993), a carga psíquica 

está associada à percepção subjetiva do sujeito em relação à natureza e 

ao conteúdo do trabalho, expresso na organização deste. Dejours (2011) 

coloca que a carga psíquica no trabalho é difícil de ser quantificada e 

destaca que a mesma comporta elementos afetivos e relacionais, 

revelando-se como um regulador da carga global presente no trabalho.  

 

Figura 2 – Os fatores psicossociais decorrentes da interação entre o 

trabalho e o trabalhador. 

 
Fonte: SESI/PR, 2015. 

 

Em 1984, o International Labour Organization (ILO) e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definiram os riscos psicossociais 

no trabalho como a interação entre o ambiente de trabalho, o conteúdo 

do trabalho, as condições organizacionais e o trabalhador, as quais 
podem influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no trabalho - e, 

caso estas interações sejam negativas, podem exercer uma influência 

nociva na saúde dos trabalhadores através das suas percepções e 

experiência (ILO, 1984). 
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A European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA 

- Agência Européia para a Segurança e Saúde no Trabalho) (2007), por 

sua vez, apresenta os fatores psicossociais como aqueles que estão 

relacionados com a forma como o trabalho é concebido, organizado e 

gerido, além do contexto econômico e social do trabalho.  

Os fatores de riscos psicossociais referem-se à probabilidade de 

terem uma influência negativa (dano) sobre a saúde e segurança dos 

trabalhadores (SESI/PR, 2015). Conforme Glina (2014), grande parte 

das evidências encontradas sobre os fatores de risco psicossocial no 

trabalho relacionam-se à saúde psicológica e ao risco de distúrbios 

cardiovascular. 

O interesse pela temática Risco Psicossocial no Trabalho 

difundiu-se massivamente na Europa a partir do ano 2000, em função 

dos acontecimentos de suicídios nas grandes empresas europeias da 

época, os quais foram atribuídos a situações de trabalho (COSTA; 

SANTOS, 2013). 

Dada à alta prevalência de problemas de saúde, relacionados às 

condições de trabalho, principalmente de saúde mental (tais como: 

elevado nível de estresse, violência no trabalho, assédio moral, entre 

outros), a União Europeia estabeleceu um programa de gestão de riscos 

psicossociais no trabalho, o European Framework for Psychosocial Risk 

Management (PRIMA–EF). Este programa objetiva fornecer um modelo 

de promoção de políticas e práticas de gestão desses riscos, nos quais se 

prevê a identificação dos riscos, implementação de intervenções e a 

avaliação das intervenções (OMS, 2008).  

Existe um consenso razoável na literatura sobre a natureza dos 

riscos psicossociais, a qual foi apresentado pelo PRIMA-EF (LEKA; 

COX, 2008) (QUADRO 2). 
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Quadro 2 – Natureza dos riscos psicossociais. 
RISCOS PSICOSSOCIAIS 

Conteúdo do 

trabalho 

Falta de variedade ou ciclos curtos de trabalho; Trabalho 

fragmentado e sem sentido; Mal uso de habilidades; 

Incerteza elevada; Exposição contínua a pessoas através 

do trabalho 

Carga e ritmo de 

trabalho 

Sobrecarga de trabalho ou subcarga; Ritmo definido pela 

máquina; Níveis elevados de pressão pelo tempo; 

Continuamente sujeito a prazos 

Horário de 

trabalho 

Jornada de trabalho; Trabalho noturno; Horário de 

trabalho inflexíveis, horas imprevisíveis, horas longas ou 

insociáveis (sem convívio social) 

Ambiente e 

equipamentos 

Problemas quanto à confiabilidade, disponibilidade, 

adequação, manutenção e reparo de equipamentos e 

instalações; Más condições ambientais, tais como falta de 

espaço, falta de iluminação, ruído excessivo 

 Controle Baixa participação na tomada de decisões; Falta de 

controle sobre a carga de trabalho e jornada de trabalho, 

etc Cultura 

organizacional 

Comunicação deficiente; Baixos níveis de apoio para 

resolução de problemas e desenvolvimento pessoal; Falta 

de definição e acordo sobre objetivos organizacionais 

Relações 

interpessoais no 

trabalho 

Isolamento social ou físico; Relações deficientes com os 

superiores e colegas; Conflitos interpessoais; Falta de 

apoio social 

Papel na 

organização 

Ambiguidade e conflito de papéis; Insuficiência de papel; 

Responsabilidade pelas pessoas 
Desenvolvimento 

da carreira 

Estagnação da carreira e incerteza; Subpromoção ou 

sobrepromoção; Salários baixos; Insegurança no trabalho; 

Baixo valor social para trabalhar 

Interface casa-

trabalho 

Exigências conflitantes do trabalho e de casa; Falta de 

apoio em casa; Problemas de dupla carreira 

Violência física 

Bullyng 

Assédio moral 

Assédio sexual 

Fonte: Leka e Cox, 2008. 

 

Neste contexto, em 2014, a EU-OSHA lançou a campanha 

“Locais de trabalho saudáveis contribuem para a gestão do estresse”, 

com o objetivo de sensibilizar empregadores, gestores e trabalhadores 

para os riscos psicossociais e o estresse no trabalho, e incentivá-los a 

trabalhar em conjunto para gerir estes riscos (EU-OSHA, 2016). 
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É importante considerar que, já nos anos 1990, Rantanen 

apontou que os riscos psicossociais no trabalho aumentavam e que a 

perspectiva era de que aumentasse ainda mais no futuro. Para o autor, os 

riscos psicossociais estavam aumentando em função das diversas 

alterações no mundo do trabalho, das quais especialmente cinco 

categorias vinham ocorrendo desde o final da década de 1970: 1) 

alterações socioeconômicas (globalização, terceirização da economia, 

feminização da população ativa e envelhecimento demográfico); 2) um 

novo paradigma tecnológico e a alteração do conteúdo e da natureza do 

trabalho; 3) novas formas de organização do trabalho; 4) alteração dos 

espaços de trabalho; e 5) alteração do significado do trabalho e dos 

valores laborais (RANTANEN, 1995). 

O PRIMA-EF (2008) aponta 11 fatores como indicadores de 

risco psicossocial no trabalho, os quais são seguidos como base teórica e 

metodológica em diversos países (FIGURA 3). 

 

Figura 3 – Fatores psicossociais do trabalho PRIMA-EF.  

 
Fonte: PRIMA-EF, 2008. 

 

A prevenção de riscos psicossociais e estresse relacionado ao 

trabalho é um aspecto principal da meta de promoção da saúde no local 

de trabalho da OIT. Os empregadores devem estar cientes dos efeitos 
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negativos dos riscos psicossociais que podem afetar os trabalhadores 

como resultado de excesso de trabalho e falta de controle sobre suas 

tarefas, com as conseqüências do estresse relacionado ao trabalho e 

comportamentos de enfrentamento e resultados de saúde 

(FORASTIERI, 2016). 

No Brasil, a publicação da Portaria Ministerial nº 1.823/2012, 

que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora, prevendo a articulação e cooperação intersetorial para sua 

execução, pode ser considerado como o início de um alinhamento com 

as discussões internacionais. A referida política enfatiza a necessidade 

de proteger e promover a saúde dos trabalhadores, por meio da 

promoção de ambientes e processos de trabalhos saudáveis, valendo-se 

da identificação dos riscos e estabelecimento de parâmetros de saúde, 

propondo intervenções quando necessário (BRASIL, 2012). 

Já a NR-36 aborda os aspectos psicossociais do trabalho em 

frigoríficos em várias trechos. O manual de auxílio na interpretação e 

aplicação da NR-36 (BRASIL, 2017b), no capítulo 36.14 (“Organização 

das atividades”), aponta os temas que devem ser consultados em outros 

capítulos para aplicação conjunta, entre eles os capítulos 36.11 

("Gerenciamento dos riscos"), 36.13 ("Organização temporal do 

trabalho") e 36.15 ("Análise Ergonômica do Trabalho"), e insere 

princípios de organização das atividades que não devem ser 

negligenciados - como os fatores psicossociais do trabalho. Para a NR-

36, os fatores psicossociais relacionam-se diretamente com a 

organização do trabalho, que engloba todos os aspectos de como o 

trabalho é organizado e gerenciado (BRASIL, 2017a). 

O referido manual ressalta, ainda, que os fatores psicossociais 

do trabalho são reconhecidos pela Previdência Social como um fator de 

risco para o desenvolvimento de LER/DORT, conforme Instrução 

Normativa INSS/DC n.º 98, e apresenta a Figura 4, a qual ilustra, de 

forma simplificada, qual o entendimento da NR quanto a de que forma 

esses fatores agem como estressores, podendo levar ao adoecimento 

(transtornos psicológicos, cardiovasculares, imunodepressão e 

enfermidades do sistema musculoesquelético, entre outros). Cita, ainda, 

como exemplos de fatores estressores, a imposição de ritmo excessivo 

de trabalho e a pressão exercida por níveis gerenciais da empresa, que 

impactam diretamente na saúde e segurança do trabalhador (BRASIL, 

2017a). 
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Figura 4 – Modelo explicativo dos fatores gerados do estresse no 

trabalho.  

 
Fonte: Ministério do Trabalho, 2017. 

 

Já no item 36.14.8, a NR-36 trata especificamente da relação 

dos aspectos psicossociais com os superiores hierárquicos diretos dos 

trabalhadores. A empresa, representada pelo chefe imediato na relação 

direta com o trabalhador, deve ter uma atitude de zelo para com os 

trabalhadores e de promoção do bem-estar no ambiente de trabalho 

(BRASIL, 2017a). 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE RISCO PSICOSSOCIAL NO 

TRABALHO 

 

Várias abordagens teóricas foram desenvolvidas sobre riscos 

psicossociais e estes modelos viabilizaram o desenvolvimento de uma 

série de instrumentos de avaliação (survey e questionários, 

principalmente) (DUPRET et al., 2012).  

Quanto às correntes teóricas para a compreensão dos riscos 

psicossociais no trabalho, Jacinto e Tolfo (2017) e Glina, Rocha, Batista 

e Mendonça (2001) apontam que a Psicodinâmica do Trabalho, 

abordagem científica desenvolvida na França na década de 1990 pelo 

psicanalista Christophe Dejours, a qual investiga os mecanismos de 

defesa dos trabalhadores frente às situações causadoras de sofrimento 

decorrentes da organização do trabalho,  enfatiza a centralidade do 

trabalho na vidas das pessoas, analisando aspectos deste trabalho que 

possam favorecer a saúde ou a doença. Mendes (2007) descreve que o 

objeto de estudo da Psicodinâmica do Trabalho são as relações 

dinâmicas entre processos de subjetivação e organização do trabalho e 
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que estas relações se manifestam nas vivências de prazer-sofrimento, 

nas estratégias de ação para mediações de contradições na organização 

do trabalho, nas patologias sociais, no adoecimento e na saúde. 

Outro modelo teórico para a compreensão dos riscos 

psicossociais no trabalho são as teorias do estresse. Os fatores de riscos 

psicossociais são aspectos da organização e seu ambiente social. Estes 

fatores podem levar o indivíduo ao estresse, que por sua vez é 

considerado um risco psicossocial ao trabalhador, pois pode ocasionar 

danos físicos à sua saúde (problemas cardiovasculares e 

gastrointestinais), psíquicos (transtornos de ajustamento e depressão) e 

comportamentais (dependência ou vício). O estresse não é uma doença, 

mas uma situação que pode acarretar danos à saúde, como os 

mencionados anteriormente e também o burnout, o qual é uma situação 

de desgaste ou estresse crônico (JACINTO E TOLFO, 2017; 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

ESPAÑA, 2012). 

Os fatores de risco psicossocial no trabalho são, muitas vezes, 

caracterizados como fatores estressores de trabalho, fazendo com que 

sejam compreendidos como uma extensão do termo estresse (COSTA; 

SANTOS, 2013). 

Dada a importância destes modelos teóricos para o 

entendimento dos riscos psicossociais no trabalho, na sequência são 

apresentadas as teorias Psicodinâmica do Trabalho, Modelo 

Desequilíbrio Esforço-Recompensa e Modelo Demanda-Controle, as 

quais, segundo Jacinto e Tolfo (2017) e Papaioannou e Billias (2012), 

são as mais utilizadas para explicar os riscos psicossociais no trabalho.  

 

2.3.1 Modelos teóricos sobre risco psicossocial no trabalho  

 
2.3.1.1 Psicodinâmica do trabalho 

 

A Psicodinâmica do Trabalho foi desenvolvida na França, por 

Christophe Dejours, nos anos de 1990. Suas bases conceituais são 

elaboradas a partir da análise da dinâmica inerente a determinados 

contextos de trabalho, caracterizada pela atuação de forças, visíveis e 

invisíveis, objetivas e subjetivas, psíquicas, sociais, políticas e 

econômicas que podem ou não deteriorar esse contexto, transformando-

o em lugar de saúde e/ou de patologias e de adoecimento (MENDES, 

2007). 

Para este modelo teórico, não há como separar o “dentro do 

trabalho” e “fora do trabalho”, o trabalho é central na vida do sujeito, 
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havendo continuidade entre o funcionamento psíquico no trabalho e fora 

dele (DEJOURS, 2004).  

A Psicodinâmica do Trabalho prioriza os fatores relacionados à 

organização do trabalho, como ritmo, jornada, hierarquia, 

responsabilidade, controle, assim como as condições de trabalho 

relacionadas às pressões físicas, biológicas, mecânicas e químicas do 

posto de trabalho. Estas pressões podem acarretar danos ao corpo dos 

trabalhadores, os quais podem originar desgaste, doenças somáticas e 

envelhecimento (DEJOURS; ABDOUCHELI, 1993).  

Este modelo teórico tem como principal método as técnicas 

qualitativas, como a escuta, a interpretação e a devolução, privilegiando 

a entrevista coletiva, pois nesta ocorre uma interação que permite 

reconstruir a lógica das pressões no trabalho e as defesas coletivas 

contra os efeitos psicológicos dessas pressões (DEJOURS; 

ABDOUCHELI, 1993).  

 

2.3.1.2 Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa 

 

Este modelo, o Effort-Reward Imbalance (ERI), foi proposto 

por Siegrist (1996), tendo como foco o desequilíbrio entre os esforços 

despendidos pelo sujeito e as recompensas recebidas.  

Esta pautado na noção de reciprocidade social, a qual é 

caracterizada por investimentos mútuos de cooperação com base na 

norma da expectativa de retorno, onde os esforços são equalizados pelas 

respectivas recompensas (SIEGRIST, 2012).  

O autor afirma que a não reciprocidade, ou seja, altos esforços 

despendidos e baixas recompensas, pode provocar emoções negativas e 

experiências de estresse, as quais podem gerar efeitos adversos à saúde. 

Por outro lado, recompensas sociais adequadas podem evocar emoções 

positivas e promover saúde e bem estar. Uma grande especificação desta 

abordagem diz respeito ao papel do trabalho - de acordo com a teoria, os 

esforços no trabalho podem ser físicos ou psicológicos, já as 

recompensas podem ser de diferentes ordens: salário, estima e 

oportunidades de carreira, incluindo a segurança no emprego 

(SIEGRIST, 2012) (FIGURA 5). 
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Figura 5 – Representação esquemática do modelo ERI. 

 
Fonte: Siegrist, 1996. 

 

O desequilíbrio entre alto esforço e baixa recompensa acontece 

sobre as seguintes condições: 1) os contratos de trabalho são mal 

definidos ou faltam alternativas para o trabalhador (por exemplo, devido 

à falta de mobilidade, baixo nível de habilidade, mercado de trabalho 

precário); 2) o trabalhador pode aceitar esse desequilíbrio por estratégia 

para melhorar as perspectivas futuras de trabalho; 3) as características 

do trabalhador podem contribuir para o cenário de desequilíbrio, como 

comprometimento excessivo (necessidade de aprovação, 

competitividade, dificuldade em se afastar das obrigações do trabalho 

quando se está fora dele) (SIEGRIST, 2012).  

O esforço elevado e baixa recompensa aumentam os riscos à 

saúde, assim como trabalhadores com comprometimento excessivo 

possuem maior risco. Porém, quando estas duas condições estão 

presentes, o risco para a saúde é ainda maior (SIEGRIST, 2012).  

Para investigar estes fatores, Siegrist (1996) criou a escala 

Effort-Reward Imbalance (ERI). O instrumento é composto por 23 itens, 

os quais avaliam três dimensões: esforço, recompensa e 

comprometimento excessivo. 

 

2.3.1.3 Modelo Demanda-Controle 
 

O modelo Demanda-Controle, ou Job Strain Model, foi 

desenvolvido considerando que no ambiente psicossocial de trabalho os 

“fatores estressores” são crônicos, inicialmente não apresentam ameaça 
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à vida, mas podem se tornar riscos potencias à saúde do trabalhador 

(KARASEK, 1979), sendo chamados de riscos psicossociais.  

Este modelo teórico analisa as situações de trabalho 

relacionadas às características psicossociais, as quais podem predispor 

ao risco de adoecimento. Tais características são demandas psicológicas 

combinadas ao controle exercido sobre o trabalho (KARASEK, 1998).  

A dimensão demanda psicológica, além de se referir ao “quanto 

se trabalha”, envolve situações de trabalho para as quais são exigidos do 

trabalhador, concentração, ritmo, volume, tempo para realização das 

tarefas, demandas conflitantes e carga de trabalho. Esta última se refere 

às exigências do trabalho e é considerada a componente central de 

demandas psicológicas relativas ao trabalho para a maioria dos 

trabalhadores, como nas jornadas de trabalho em turnos, os quais 

apresentam exigência demasiada e se mostram associados a problemas 

sociais e ao aumento de doenças. Entretanto, apesar de um nível elevado 

de exigências ser prejudicial à saúde, é importante um nível moderado 

de desafios para o trabalhador aprender coisas novas e ter um 

rendimento eficaz (KARASEK, 1998).  

A dimensão controle envolve dois componentes, a autoridade 

decisória e o uso de habilidades. O primeiro componente compreende o 

grau de habilidade individual para tomadas de decisão sobre o próprio 

trabalho, assim como a influência no grupo de trabalho e na política de 

gestão. Já o uso de habilidades refere-se ao grau de aprendizagem de 

coisas novas no trabalho, criatividade, repetitividade, tarefas variadas e 

desenvolvimento de habilidades especiais individuais (KARASEK, 

1979). 

Cada uma das duas dimensões são compostas por fatores 

psicossociais, os quais podem ser favoráveis ou de risco. Segundo 

Karasek (1998), a interação das duas dimensões, demanda e controle, 

podem gerar quatro experiências psicológicas no trabalho, conforme 

Figura 6. 
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Figura 6 – Modelo demanda-controle. 

 
Fonte: Karasek, 1979. 

 

De acordo com Karasek (1998), os quadrantes apresentados na 

Figura 6, os quais representam as experiências psicológicas no trabalho, 

são assim descritas: 

1. Alta exigência: acontece quando há alta demanda psicológica e 

baixo controle. Neste quadrante há maior exposição de riscos à 

saúde física e mental, portanto é considerado o mais nocivo à 

saúde do trabalhador (ex.: quando o ritmo do trabalho é 

determinado por máquinas, sendo o trabalhador obrigado a 

segui-las); 

2. Trabalho ativo: acontece quando há alta demanda (sem ser 

excessiva) e alto controle. Neste quadrante há maior 

probabilidade de melhor saúde psíquica pois, apesar das 

exigências do trabalho serem elevadas, há um alto controle 

sobre as tarefas, possibilitando maior aprendizagem e 

crescimento do trabalhador, e consequentemente maior 

produtividade (ex.: advogados, juízes, gestores, médicos, 

enfermeiros e engenheiros); 

3. Baixa exigência: acontece quando há baixa demanda e o 

controle é elevado. Neste quadrante o ritmo de trabalho é 

determinado pelo próprio trabalhador (ex.: eletricistas, 

fornecedores, pessoas que atuam com reparos);  

4. Trabalho passivo: acontece quando há baixa demanda e baixo 

controle. Neste quadrante podem ocorrer problemas à saúde em 

função do contexto de trabalho pouco motivador, o qual gera 
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declínio da aprendizagem e perda progressiva das habilidades 

adquiridas (ex.: trabalhadores administrativos, de lojas, de 

empresas de transporte e serviços com baixo nível de 

escolaridade). 

 

Os quatro quadrantes são cruzados por duas diagonais (A e B), 

sendo que a diagonal A representa risco de adoecimento psíquico e seu 

quadrante mais nocivo é representado pelo de alta exigência.  

Já na diagonal B encontra-se maior motivação para desenvolver 

novos tipos de comportamento. O quadrante Trabalho Passivo, o qual 

faz parte desta diagonal, pode ser prejudicial à saúde do trabalhador por 

proporcionar um declínio na atividade global do trabalhador, assim 

como uma redução da capacidade de produção de solução para as 

atividades e problemas enfrentados (ARAÚJO; GRAÇA; ARAÚJO, 

2003; KARASEK, 1998).  

Os quadrantes onde as combinações nas quais o controle é 

baixo são os que apresentam maior probabilidade de adoecimento do 

trabalhador – considerando que o controle sobre o trabalho pode não ser 

a única medida para o enfrentamento das demandas do trabalho, o 

suporte social (suporte da chefia, suporte dos colegas de trabalho) pode 

ser um moderador desta demanda dentro e fora do trabalho, funcionando 

como um fator de proteção contra os efeitos nocivos do estresse 

(ARAÚJO,1999; KARASEK, 1998). 

Karasek (1985) desenvolveu o Job Content Questionnaire 

(JCQ), composto por 49 itens, os quais estão distribuídos nas seguintes 

dimensões: Demanda psicológica, Demanda física, Controle sobre o 

trabalho, Suporte social, Insegurança no trabalho.  

Ainda de acordo com Karasek (1998), este modelo teórico 

torna-se importante ao facilitar o entendimento de questões pertinentes 

para análise da saúde e segurança no trabalho, como:  

• as características da organização social do trabalho causam 

doenças e lesões, e não apenas os perigos físicos;  

• as consequências relacionadas ao estresse tem relação com a 

organização social da atividade do trabalho e não somente com 

suas exigências;  

• a atividade social do trabalho afeta os riscos relacionados ao 
estresse, não somente as características pessoais;  

• as possibilidades de “estresse positivo” e de “estresse negativo” 

podem ser explicados em termos de combinações de demanda e 

de controle. 
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Como se viu, várias abordagens teóricas foram desenvolvidas 

sobre riscos psicossociais e estes modelos viabilizaram o 

desenvolvimento de uma série de instrumentos de avaliação (survey e 

questionários, principalmente) (DUPRET et al., 2012). Alguns dos 

instrumentos mais populares e mais utilizados são o Job Content 

Questionnaire (JCQ), e o Effort-Reward Imbalance Questionnaire (ERI), 

assim como o Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) 

(FERNANDES; PEREIRA, 2016). 

 

2.3.2 Revisão sistemática de literatura  

  
Para identificar quais os instrumentos de avaliação de risco 

psicossocial no trabalho são mais utilizados nos estudos publicados nos 

últimos anos, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, a que 

inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada 

de decisão, permitindo a incorporação desses achados na prática 

científica e profissional. Este tipo de estudo é uma estratégia para a 

identificação e análise das evidências existentes quando a produção de 

conhecimento científico não está suficientemente fundamentada 

(RIBEIRO; MARTINS; MARZIALE; ROBAZZI, 2012). Esse tipo de 

investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma 

estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos 

explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da 

informação selecionada (SAMPAIO; MANCINI, 2007). As revisões 

sistemáticas são particularmente úteis para integrar as informações de 

um conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada 

terapêutica/intervenção, que podem apresentar resultados conflitantes 

e/ou coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de 

evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras (LINDE; 

WILLICH, 2003). Métodos sistemáticos são usados para evitar viés e 

possibilitar uma análise mais objetiva dos resultados, facilitando uma 

síntese conclusiva sobre determinada intervenção (SAMPAIO; 

MANCINI, 2007). 

Para esta tese foi realizada uma busca de publicações do período 

entre 2013 e 2017, utilizando-se das bases disponibilizadas pelo Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) (Scielo, PubMed, Science Direct, Scopus, Web of 

Science, Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações da CAPES) para 

seleção de portfólio bibliográfico que permitisse identificar o “estado da 

arte” do tema em questão. 
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A seleção das referidas bases para constituição do banco de 

artigos brutos deu-se pelos seguintes critérios: permitir o uso de 

expressão booleana AND, permitir pesquisa em título, resumo e 

palavras-chave e permitir o acesso a texto completo. 

Para esta pesquisa, inspirada em Lacerda, Ensslin e Ensslin 

(2011), procedeu-se as seguintes etapas: definição do problema de 

pesquisa, definição das palavras-chave (do tema e por eixo); seleção do 

banco de artigos brutos, filtragem do banco de artigos, teste de 

representatividade do portfólio bibliográfico, análise dos dados e 

interpretação dos resultados. 

Para o desenvolvimento deste estudo foi realizada uma busca, 

durante os meses de março de 2016 a maio de 2017 nas referidas bases 

utilizando, em inglês, os descritores/termos “psychosocial risks 

assessment” e “work”. Estes termos/descritores foram combinados 

usando os operadores lógicos disponíveis nas ferramentas de buscas. 

Dos 6.935 estudos considerados elegíveis para inclusão nesta revisão, 51 

foram mantidos na etapa final da revisão, por apresentarem destaque 

acadêmico e alinhamento com o tema.  

Foram empregados os seguintes critérios de inclusão: artigos 

completos de periódicos indexados revisados por pares e publicados em 

inglês, francês, espanhol ou português; referências que tiveram como 

objeto de estudo o tema de interesse. Utilizando a estratégia de busca 

descrita, todos os títulos e resumos encontrados foram selecionados 

quanto à relevância. Artigos duplicados, não relevantes e os que não 

atendiam aos critérios de inclusão foram removidos. 

Os estudos selecionados como elegíveis foram classificados de 

acordo com tipo e ano de publicação, autores, instituição e país de 

origem, principais objetivos e/ou hipóteses investigadas, descrição da 

amostra, estratégia metodológica e delineamento da pesquisa, 

procedimentos e instrumentos utilizados e principais resultados. Com a 

análise dos estudos selecionados foi possível a obtenção de um 

panorama da produção científica nacional e internacional sobre o tema.  

Para o gerenciamento dos artigos, utilizou-se o software 

EndNote®, no qual foram identificados os artigos duplicados para 

exclusão. Foram lidos os títulos, as palavras-chave, e os resumos, 

obtendo-se o portfólio final de 42 artigos para análise do conteúdo.  

Ao analisar a distribuição das publicações sobre o tema ao 

longo do período pesquisado foi possível identificar uma tendência de 

crescimento a partir de 2016 (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Número de publicações por ano.  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Os periódicos que mais frequentemente publicaram artigos 

referentes ao tema no período pesquisado são relacionados às áreas de 

Engenharia, Ergonomia/Fatores Humanos, Psicologia, Medicina e Saúde 

e Segurança Ocupacional.  

O quadro 3 apresenta o fator de impacto (FI) dos periódicos que 

tiveram duas ou mais publicações sobre o tema em seu conteúdo, 

durante o período pesquisado. 

 

Quadro 3 - FI dos periódicos com publicações sobre o tema no período 

pesquisado.  
PERIÓDICO FATOR DE 

IMPACTO (FI) 

JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH 1.848 

JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL 

PSYCHOLOGY 

1.859 

JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND 

TOXICOLOGY 

0.90 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Por meio da leitura e análise dos artigos selecionados parece 

possível considerar que a avaliação de riscos psicossocial no trabalho é 

importante para a Ergonomia. Neste sentido, alguns instrumentos de 

medida de riscos psicossocial no trabalho estão sendo utilizados pela 
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área de forma mais frequente (QUADRO 4), e sendo direcionadas para 

algumas categorias de trabalhadores mais especificamente: médicos, 

enfermeiros, dentistas, trabalhadores de indústrias, trabalhadores de 

colarinho azul, trabalhadores de colarinho branco, operadores de 

centrais elétricas, manipuladores de bagagem, servidores públicos e 

trabalhadores do setor aéreo. Na elaboração do portfólio de artigos não 

foram encontradas publicações com a população de interesse deste 

estudo (trabalhadores de frigoríficos), o que reforçou a importância da 

temática. 

 

Quadro 4 - Número de estudos publicados no período pesquisado em 

relação ao instrumento de medida de risco psicossocial no trabalho.  

 
INSTRUMENTO DE MEDIDA DE RISCO 

PSICOSSOCIAL NO TRABALHO  

NÚMERO DE 

ESTUDOS 

PUBLICADOS  

ENTRE 2013 - 2017 

COPENHAGEN PSYCHOSOCIAL 

QUESTIONNAIRE (COPSOQ)   

25 

COPENHAGEN BURNOUT INVENTORY 2 

BRIEF JOB STRESS QUESTIONNAIRE (JSQ) 2 

JOB CONTENT QUESTIONNAIRE (JCQ) 2 

OUTROS 11 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Na análise geral do portfólio de artigos, identificou-se que 

houve predomínio do instrumento COPSOQ, enfatizando que este 

questionário é o instrumento mais utilizado para a avaliação de riscos 

psicossociais no trabalho, especialmente nos países europeus.  

 

2.3.3 Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)  
 

O COPSOQ, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde 

Ocupacional Dinamarquês em 2000, com a 1ª versão publicada em 2005 

(KRISTENSEN e outros, 2005), apresenta características que o 

diferenciam do JCQ e do ERI, visto que não é fundamentado apenas em 

um modelo teórico explicativo da relação entre riscos psicossociais, 

ambiente de trabalho e saúde, mas em uma abordagem sistêmica 

(FERNANDES; PEREIRA, 2016). Este instrumento baseia-se num 

conjunto de teorias largamente aceitas, tais como: (1) Modelo das 
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características do trabalho; (2) Modelo de estresse organizacional de 

Michigan; (3) Modelo demanda-controle; (4) Abordagem sociotécnica; 

(5) Abordagem teórica da ação e (6) Modelo de desequilíbrio esforço-

recompensa (KRISTENSEN e outros, 2005). Por sua natureza prática, o 

COPSOQ pode incluir dimensões mais relevantes para a investigação e 

que possam não estar contempladas em modelos previamente validados, 

assim como pode também incluir fatores menos estudados 

(FERNANDES; PEREIRA, 2016); e pode ser descrito como uma 

ferramenta genérica aplicável a todos os tipos de locais de trabalho e 

ocupações. O COPSOQ é, atualmente, um dos instrumentos mais 

utilizados para avaliação de risco psicossocial no local de trabalho
 

(ROSÁRIO et al., 2017). Ele ganhou reconhecimento proeminente na 

comunidade científica em vários países e foi traduzido para mais de 25 

idiomas, o que permite a comparação entre países. Estudos de validação 

foram realizados na Alemanha, Espanha, China, França, Suécia, Chile, 

Romênia, Irã, Portugal, entre outros, nos quais o COPSOQ alcançou boa 

consistência interna e alpha de Cronbach geral acima de 0,80 

(NUBLING et al., 2014). 

O COPSOQ International Network Steering Committee, 
organização internacional fundada em 2009, promove pesquisa 

científica e comunicação entre grupos que utilizam o COPSOQ 

(governos, universidades, pesquisadores e empresas) e sugere que a 

utilização do instrumento nos países latino-americanos tenha como 

referência a versão espanhola do questionário, o COPSOQ-ISTAS21 II-

versão média (MONCADA et al., 2014), considerando que o mesmo 

apresenta um procedimento metodológico científico estruturado para 

estes países, levando em conta as diferenças culturais e os aspectos 

idiomáticos, semânticos, conceituais e experimentais, e buscando 

garantir equivalências com a versão original, como realizado no estudo 

de validação para o Chile (SESI/PR, 2015). 

O COPSOQ se caracteriza como um instrumento de avalição de 

riscos psicossociais no trabalho que (1) define unidades de análise em 

tercis e permite a existência de uma medida de valoração prática e 

intervenção em posto de trabalho; (2) incorpora valores de referência 

para os diversos países, setores e ocupações em particular; (3) é 

aplicável a todo o tipo de organização (FERNANDES; PEREIRA, 

2016). Apresenta três versões: longa (41 dimensões e 128 perguntas, 

para fins de investigação e pesquisa), média (28 dimensões e 87 

perguntas, destinada ao uso por profissionais de saúde ocupacional) e 

curta (23 dimensões e 40 perguntas, para auto-avaliação ou aplicação 

em locais com menos de 30 trabalhadores) (SESI/PR, 2015). 



63 

 

Todas as dimensões são consideradas entidades conceituais 

diferenciadas e operacionalmente mensuradas, em conjunto formam 

parte de um mesmo construto psicológico e são independentes e 

distintas na sua mensuração e na sua função nas mais diversas realidades 

da organização e das condições de trabalho (MONCADA et al., 2014).  

Todas as versões do COPSOQ medem indicadores de exposição 

(riscos psicossociais) e indicadores do seu efeito (saúde, satisfação e 

estresse) e todas as perguntas das três versões são avaliadas numa escala 

tipo Likert, com cinco opções de resposta com pontuação que varia de 0 

a 100, respectivamente: "Quase sempre ou Sempre”, “Frequentemente”, 

“Ás vezes”, “Raramente” e “Quase nunca ou Nunca". Se faltar resposta 

a uma pergunta, a escala não é calculada (SESI/PR, 2015). 

O COPSOQ-ISTAS21, versão espanhola do COPSOQ, é 

constituído por 6 domínios e 20 dimensões (MONCADA et al., 2014; 

SESI/PR, 2015) (QUADRO 5). Quanto às dimensões de saúde, 

satisfação e estresse, estas são avaliadas pelas escalas de saúde geral, 

saúde mental e vitalidade oriundas do questionário genérico de 

avaliação de qualidade de vida SF-36, já validado para o Brasil por 

Ciconelli et al. (1999). 
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Quadro 5 – Domínios e dimensões do COPOQ-ISTAS21. 
DOMÍNIOS DIMENSÕES 

Exigências psicológicas Ritmo de trabalho 

  Exigência emocionais 

  Exigências de esconder as emoções 

  Exigências quantitativas 

Conflito trabalho-família Conflito trabalho-família 

Controle sobre o trabalho Influência no trabalho 

  Possibilidades de desenvolvimento 

  Significado do trabalho 

Apoio social e qualidade da 

liderança 

Previsibilidade 

  Transparência do papel laboral 

  Conflito laboral 

  Apoio social de colegas 

  Apoio social de superiores 

  Qualidade da liderança 

  Comunidade social no trabalho 

Compensação do trabalho Reconhecimento no trabalho / 

Recompensa 

  Insegurança sobre o emprego 

  Insegurança sobre as condições de 

trabalho 

Capital social Confiança vertical 

  Justiça e respeito 

Fonte: Moncada et al, 2014; SESI/PR, 2015. 

 

Neste estudo, as dimensões do COPSOQ serão chamadas de 

“fatores”, em função do tratamento estatístico que realizado para 

validação do instrumento para o Brasil, os quais são descritos abaixo, 

conforme Moncada et al (2014) e Kristensen, Hannerz, Hogh e Borg 

(2005): 

 Exigências quantitativas: é a relação existente entre a 

quantidade de trabalho e o tempo disponível para realizá-lo - o 

volume, a frequência e a intensidade das interrupções de 

trabalho. Se o tempo for insuficiente, as exigências são 

elevadas. Está relacionado principalmente com a falta de 
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pessoas, com o mau planejamento, com o aumento do ritmo de 

trabalho, com a falta de ferramentas que obriga a ter de realizer 

mais tarefas, assim como uma extensão das horas de trabalho. 

 Ritmo de trabalho: identifica o grau de autonomia que os 

trabalhadores tem sobre o tempo de trabalho e descanso 

(pausas, férias, ausências de curta duração, etc). Pode ser 

importante para coordenar as necessidades do trabalho e da vida 

privada. Tem relação com a organização temporal da carga de 

trabalho e a sua regulação e com a quantidade de trabalho 

atribuída, como a necessidade de trabalhar muito rapidamente 

para conseguir terminar as tarefas. 

 Exigências cognitivas: estão relacionadas com o processo de 

tomada de decisão, criação de novas ideias e ao seu 

armazenamento, gestão do conhecimento e capacidade de 

realizar várias tarefas simultaneamente. Quando a organização 

disponibiliza oportunidades e recursos, envolve a aquisição de 

novos conhecimentos, promove a saúde por meio da 

aprendizagem e do trabalho ativo. Por outro lado, se existem 

poucas possibilidades de desenvolver competências, pode 

influenciar negativamente a saúde, devido à estagnação do 

trabalho. Contempla a variabilidade e a complexidade das 

tarefas, assim como o tempo necessário para realizá-las. 

 Exigências emocionais: é a forma como o trabalho afeta os 

nossos sentimentos e emoções, especialmente quando é 

necessário compreender a situação de outras pessoas, ou seja, 

envolve os relacionamentos interpessoais decorrentes do 

próprio trabalho. Uma estratégia de intervenção neste fator é a 

redução do tempo de exposição - maior tempo de exposição 

causa mais fadiga e, consequentemente, será necessário maior 

tempo para a recuperação. 

 Conflitos laborais: são as exigências contraditórias que surgem 

no trabalho e que podem ser profissionais ou éticos. Por vezes, 

o trabalhador pode ter que realizar um trabalho que vai contra 

os seus princípios ou valores. Sendo de longa duração, estes 

conflitos podem causar ansiedade e estresse no trabalhador. 

 Insegurança laboral: é a preocupação em relação ao futuro, à 

perda de emprego e às condições de trabalho básicas (horários, 

tarefas, contrato, mobilidade geográfica, salário, etc). Tem 

relação com a estabilidade no emprego e com o potencial de 

empregabilidade no mercado de trabalho. Cada trabalhador 



66 

 

pode sentir este fator de forma diferente, dependendo da idade 

ou das responsabilidades familiares que tem. Tem sido 

verificada a relação entre este fator e os indicadores de 

precaridade de saúde e com os acidentes de trabalho. 

 Conflito trabalho-família: é a necessidade de responder às 

exigências do trabalho e da família. O conflito é grande quando 

as exigências do trabalho interferem nas questões familiares, 

especialmente quando o trabalhador tem várias funções e papéis 

diferentes. 

 Problemas em dormir: é a percepção do trabalhador sobre ter ou 

não dificuldade para dormir, se o seu sono é frequentemente 

interrompido e se tem dificuldade em voltar a adormecer 

quando tal acontece. 

 Burnout: é um processo de resposta ao estresse laboral crônico 

no qual as principais manifestações são a exaustão emocional e 

física e a ineficácia professional, e cujas consequências se 

refletem negativamente em nível individual, familiar, social e 

profissional. A maioria dos autores considera que o burnout se 

manifesta pela exaustão psicológica e/ou fisiológica, sendo a 

resposta a tensões emocionais dos profissionais que trabalham 

com pessoas - é considerado mais do que um problema pessoal, 

mas, sim, um problema do ambiente de trabalho. 

 Estresse: a definição aqui é de um conjunto de reações 

emocionais, cognitivas, fisiológicas e comportamentais aos 

aspectos negativos e nocivos do conteúdo, da organização ou do 

ambiente de trabalho. É um estado caracterizado por elevados 

níveis de ativação e angústia quando, muitas vezes, o 

trabalhador tem o sentimento de não ser capaz de lidar com a 

situação. Os ambientes de trabalho que podem ser alvo de 

estresse por parte do trabalhador têm horários de trabalho 

irregulares, exposição à violência, ameaças e abusos. 

 Sintomas depressivos: os sintomas depressivos envolvem 

modificações do humor, dos pensamentos e dos 

comportamentos. Dos fatores psicossociais relacionados com a 

depressão, os problemas relacionados com as convivências e 

relacionamento no ambiente de trabalho têm um papel 

fundamental no desenvolvimento da doença. Os trabalhadores 

podem apresentar dificuldade em concentrar-se, memorizar ou 

tomar decisões, apresentam baixa auto-estima, fadiga, 
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diminuição do interesse por todas as atividades, apresentam 

alterações do ritmos circadiano e procuram isolar-se mais. 

 Influência no trabalho: corresponde ao grau de autonomia no 

trabalho do dia-a-dia: as tarefas, a quantidade, a ordem pela 

qual são feitas, que métodos são utilizados, etc. Tem relação 

com a participação de cada trabalhador nas decisões em quanto 

aos métodos de trabalho e com as possibilidades de 

desenvolvimento. Vários estudos demonstram relação entre 

baixa influência no trabalho e estresse. 

 Possibilidades de desenvolvimento: está relacionado com o fato 

de o trabalho permitir colocar em prática os conhecimentos, 

competências e experiência dos trabalhadores e viabilizar a 

aquisição de novos conhecimentos. Sendo o trabalho monótono 

e repetitive, o mesmo não possibilita o desenvolvimento de 

novas competências, afetando a motivação. 

 Previsibilidade: refere-se ao fato de os trabalhadores terem, ou 

não, a informação adequada e o tempo suficiente para poder 

realizar de forma correta o seu trabalho e adaptar-se às 

mudanças (restruturações, novas tecnologias, novas tarefas, 

novos métodos, etc). Caso não seja possível, os níveis de 

estresse podem aumentar. A falta de previsibilidade está 

relacionada com a falta de informação dada aos trabalhadores, 

assim como com a falta de formação, de apoio e de suporte para 

as mudanças. 

 Transparência do papel laboral: está relacionada com o 

conhecimento que os trabalhadores têm sobre as suas tarefas, os 

seus objetivos, as suas responsabilidades, os recursos a serem 

utilizados e o grau de autonomia no trabalho para conseguir 

bons resultados. As causas da indefinição do papel laboral estão 

relacionadas com a incerteza e a falta de clareza quanto às 

tarefas que o trabalhador deve executar. Se a clareza do papel 

desempenhado não estiver bem definida pode constituir um 

fator de estresse. 

 Recompensa/Reconhecimento: refere-se ao respeito, ao 

reconhecimento e ao tratamento justo em troca do esforço 

investido no trabalho. A maioria das pessoas recebe um 

reconhecimento pelo seu trabalho ao longo do dia, de forma 

indireta ou ininteligível. Esse reconhecimento pode ser sob a 

forma de promoção, dinheiro ou palavras de incentivo. 
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 Apoio social dos colegas e de superiores: trata-se de receber 

ajuda, quando necessário, para se conseguir fazer bem o seu 

trabalho. A falta de apoio dos colegas pode ter relação com as 

práticas de gestão de pessoas, as quais podem dificultar a 

cooperação e o trabalho em equipe, promovendo a 

competitividade individual (ex.: com diferença salarial com 

base em metas individuais), ou atribuindo tarefas e mudanças 

de horários arbitrariamente ou de forma não transparente. A 

falta de apoio dos superiores tem relação com a falta de 

formação destes em gestão de pessoas. 

 Comunidade social no trabalho: são as possibilidades da 

socialização com os colegas de trabalho. É a condição 

necessária para que seja possível existir o apoio no trabalho. 

Interagir socialmente é uma das condições necessárias à 

natureza humana, por isso é importante que o trabalho também 

permita socializar. A falta de oportunidades para a relação 

social tem relação com o isolamento físico, a existência de 

regras disciplinares que impedem a comunicação, a carga de 

trabalho excessiva ou outras circunstâncias físicas (como o 

ruído muito alto, por exemplo), que dificultam a interação 

humana. Trabalhar sem qualquer contato com colegas 

representa um risco para as pessoas que trabalham com 

exigências elevadas. 

 Qualidade da liderança: refere-se à qualidade da gestão de 

equipe feita pelos superiores imediatos. Esta dimensão está 

intimamente relacionada com a dimensão de apoio social dos 

superiores. O papel da chefia é importante para garantir a 

qualidade do crescimento pessoal, a motivação e bem-estar dos 

trabalhadores. Do ponto de vista da saúde, é importante que os 

superiores façam uma gestão justa, democrática e responsável. 

 Auto-eficácia: é a crença ou expectativa de que é possível, 

através do esforço pessoal, realizar com sucesso uma 

determinada tarefa e alcançar o resultado desejado. 

 Significado do trabalho: além de ter um emprego e ganhar um 

salário, o trabalho faz sentido se podemos relacioná-lo com 

outros valores (sociais, de aprendizagem, etc.), ajudando a lidar 

de forma mais positiva com as exigências do trabalho. Tem 

relação com o conteúdo do trabalho e a contribuição do 

trabalhador para o produto final. 
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 Compromisso com o local de trabalho: refere-se ao 

envolvimento de cada trabalhador com o seu trabalho, com a 

totalidade das circunstâncias em que este é desenvolvido. Está 

intimamente relacionado com o sentido e com o conjunto de 

relações físicas e emocionais que acontecem entre o trabalho e 

o trabalhador. 

 Satisfação no trabalho: A satisfação no trabalho é uma medida 

geral da qualidade do ambiente de trabalho. Baixa satisfação no 

trabalho tem sido associada a múltiplos efeitos e tem relação 

com as expectativas do trabalhador. O baixo nível de satisfação 

tem sido associado ao estresse, burnout, absenteísmo, falta de 

desenvolvimento pessoal, saúde precária e baixa produtividade. 

É a relação entre a percepção do trabalhador sobre as condições 

de trabalho e a utilização das suas capacidades no seu 

desempenho. 

 Saúde: é a avaliação pessoal que o trabalhador faz da sua saúde, 

incluindo a saúde atual, as perspectivas de saúde no futuro e a 

sua resistência às doenças. 

 Comportamentos ofensivos: este fator tem relação com a 

percepção dos trabalhadores sobre os insultos ou provocações 

verbais de que são alvo ou se estão expostos a assédio sexual ou 

ameaças de violência. 

 

2.4 ADOECIMENTO MENTAL RELACIONADO AO TRABALHO 

 

O trabalho, atividade de vital importância para o ser humano, é 

exercido em um contexto social que sofre influências provenientes de 

diversos fatores, havendo também relacionamento e ação contínua entre 

o trabalhador e as formas de produção. Assim, nesta reciprocidade o 

trabalho pode ser considerado como fonte para que o trabalhador 

realize-se profissionalmente, acumule riquezas e bens materiais, além de 

sentimentos de serviços úteis prestados à sociedade, dentre outros. 

Entretanto, pode significar sofrimento físico, mental e social, agravos à 

saúde ou até mesmo a morte (RIBEIRO et al., 2012). As doenças 

decorrentes do exercício profissional, sejam de ordem física ou 

emocional, têm apresentado aumento crescente e significativo na 

sociedade atual entre os diferentes segmentos laborativos (SILVA, 

2011). 

As preocupações com as interfaces entre processo de trabalho e 

saúde mental vêm sendo discutidas há muito tempo. Segundo Tamayo 
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(2004), o trabalho vem se tornando cada vez mais central na vida das 

pessoas e esta centralidade traz conseqüências paradoxais para a 

integridade física, psíquica e social dos trabalhadores. O trabalho tem o 

poder de estruturar tanto em relação à saúde mental quanto à saúde 

física do indivíduo - pode favorecer o envelhecimento e até provocar 

doenças graves, como também pode ser um fator de equilíbrio e 

desenvolvimento pessoal (POLETTO, 2009). 

As agressões à saúde ligadas ao trabalho não são unicamente as 

que resultam do fato de obrigar o organismo a trabalhar em condições 

materiais patogênicas, pois certas formas de organização do trabalho 

levam os operadores a construir defesas psíquicas com graves 

conseqüências para a sua personalidade ou para sua saúde física 

(GUÉRIN et al., 2001). 

Entretanto, diferentemente do adoecimento denominado físico, 

o adoecimento mental e emocional é muito mais complexo de ser 

detectado, objetivado e quantificado. Contribui para esta situação o fato 

de que esses agravos são o resultado de múltiplos fatores. Se, de um 

lado, há uma “multicausalidade”, por outro, observa-se ainda uma 

grande diversidade de formas de manifestações desse tipo de 

adoecimento (MAENO; PARARELLI, 2013).  

Todos esses fatores colaboram para a manutenção da 

invisibilidade social e política da relação entre a nova organização do 

trabalho e o adoecimento do trabalhador. O argumento mais importante 

a favor da construção de indicadores sobre riscos psicossociais no 

trabalho é a possibilidade de que esses evidenciem que as doenças 

mentais decorrentes do trabalho são um problema coletivo que afetam 

trabalhadores de diversas idades, setores e países, mesmo que de formas 

e com consequências diferentes (DAL ROSSO; CARDOSO, 2013). 

Por não se tratar de uma lesão visível ou de um processo físico 

identificado através de exames objetivos, muitas vezes o trabalhador 

acometido por transtornos mentais não tem o quadro oficialmente 

reconhecido (FALAVIGNA; CARLOTTO, 2011).  

Os transtornos mentais comuns dizem respeito a múltiplos 

sintomas emocionais, psicológicos e somáticos que podem gerar 

incapacitação funcional e absenteísmo (RAI et al., 2010). 

O sistema de informação de agravos de notificação (SINAN), 

do Ministério da Saúde do Brasil, aponta que os transtornos mentais e 

do comportamento relacionados ao trabalho são resultantes de situações 

do processo de trabalho, provenientes de fatores pontuais como 

exposição a determinados agentes tóxicos e a articulação de fatores 

relativos à organização do trabalho (como a divisão e parcelamento das 



71 

 

tarefas, as políticas de gerenciamento das pessoas, assédio moral no 

trabalho e a estrutura hierárquica organizacional) (SINAN, 2016). 

No Capítulo V da Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) (OMS, 2007), 

utilizada como referência para o diagnóstico das doenças relacionadas 

ao trabalho listadas na Portaria n
o 

1333/1999, do Ministério da Saúde do 

Brasil, relacionado ao Transtornos Mentais e Comportamentais (TMCs), 

é possível verificar que os riscos psicossociais fazem parte dos agentes 

etiológicos de vários quadros psíquicos (QUADRO 6). 

 

Quadro 6 – TCMs relacionados ao trabalho, conforme a CID-10. 
 

DOENÇAS 

AGENTES ETIOLÓGICOS OU 

FATORES DE RISCO DE NATUREZA 

OCUPACIONAL 

Transtornos mentais e comportamentais 
devidos ao uso do álcool: alcoolismo 

crônico (relacionado com o trabalho) 

(F10.2)  

Problemas relacionados com o emprego e 
com o desemprego: Condições difíceis de 

trabalho; Circunstância relativa às condições 

de trabalho 

Episódios depressivos (F32.-) Agentes químicos; Problemas relacionados 

com o emprego e com o desemprego: 
Mudança de emprego; Ameaça de perda de 

emprego; Ritmo de trabalho penoso; 

Desacordo com patrão e colegas de trabalho; 
Outras dificuldades físicas e mentais 

relacionadas com o trabalho  
Reações ao "stress" grave e transtornos de 

adaptação (F43.-): Estado de "stress" pós-
traumático (F43.1) 

Outras dificuldades físicas e mentais 

relacionadas com o trabalho: reação após 
acidente do trabalho grave ou catastrófico, 

ou após assalto no trabalho; Circunstância 

relativa às condições de trabalho 

Neurastenia (inclui síndrome de fadiga 

crônica) (F48.0)  

Agentes químicos; Circunstância relativa às 

condições de trabalho 

Outros transtornos neuróticos 

especificados (inclui "neurose 

profissional") (F48.8) 

Problemas relacionados com o emprego e 

com o desemprego: Mudança de emprego; 

Ameaça de perda de emprego; Ritmo de 

trabalho penoso; Desacordo com patrão e 

colegas de trabalho; Outras dificuldades 
físicas e mentais relacionadas com o trabalho 

Transtorno do ciclo vigília-sono devido a 

fatores não-orgânicos (F51.2) 

Problemas relacionados com o emprego e 

com o desemprego; Má adaptação à 

organização do horário de trabalho; 
Circunstância relativa às condições de 

trabalho  

Sensação de estar acabado (síndrome do 
esgotamento profissional ou síndrome de 

burnout) (Z73.0) 

Ritmo de trabalho penoso; Outras 
dificuldades físicas e mentais relacionadas 

com o trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de OMS (2007).  
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A OIT (2016), aponta que o ambiente corporativo, pautado por 

uma lógica capitalista globalizada, onde o aumento de produtividade e 

lucro máximo são os objetivos principais, leva os trabalhadores a uma 

grande pressão para atender às demandas da vida laboral 

contemporânea: competição crescente; expectativas mais altas quanto à 

performance; longas jornadas de trabalho; recessão econômica 

(intensifica o ritmo das mudanças e reestruturações organizacionais, 

trabalhos precarizados, oportunidades de trabalho reduzidas, medo da 

perda do emprego, demissões em massa, desemprego e estabilidade 

financeira reduzida), culminando em TMCs relacionados ao trabalho. Já 

para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (2014), o assédio moral 

institucionalizado, as relações interpessoais norteadas por autoritarismo 

e competitividade, a demanda constante por produtividade e a a 

desvalorização das potencialidades e subjetividades dos trabalhadores 

são os fatores que afetam a saúde mental dos trabalhadores. 

Os dados mais recentes quanto panorama sobre os TMCs 

relacionados ao trabalho no Brasil são do 1º boletim quadrimestral sobre 

benefícios por incapacidade da Secretaria da Previdência do Ministério 

da Fazenda (BRASIL, 2017b). O documento intitulado “Adoecimento 

mental e trabalho – a concessão de benefícios por incapacidade 

relacionados a transtornos mentais e comportamentais entre 2012 e 

2016”, o qual apresenta que os TCMs foram a 3ª causa de incapacidade 

para o trabalho, considerando a concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, no período de 2012 a 2016. Houve uma 

frequência de concessão maior para o sexo feminino, porém a duração 

média e o valor médio do benefício foram mais altos para o sexo 

masculino. Entre 59 a 79% dos benefícios foram relacionados a 

episódios depressivos, transtornos de ansiedade, reações ao estresse 

grave e transtornos de adaptação e transtorno afetivo bipolar. Houve, 

também, um grande número de benefícios concedidos no período em 

função do uso de múltiplas drogas e de outras substâncias psicoativas, 

de álcool e de cocaína. Os riscos psicossociais, assim como o estresse 

relacionado ao trabalho, estão associados a riscos comportamentais 

afetos à saúde, incluindo o consumo exagerado de bebida alcoólica, 

fumo, e abuso de drogas - o chamado “coping behaviour” ou 

comportamento para lidar ou aguentar determinada situação (OIT, 

2016). 

O Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho do 

MPT, em parceria com a OIT registrou em 2017 que o setor de 

indústrias de abate de suínos, aves e outros pequenos animais ficaram 

em 15º lugar em frequência de concessão de auxílio doença e 
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aposentadoria por invalidez por CNAE (OBSERVATÓRIO DIGITAL 

DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, 2017). 

Estes dados parecem demonstrar que, apesar de os TMCs serem 

reconhecidos na CID-10, a sua notificação ainda representa um desafio.  

O que parece efetivamente “autorizar” o trabalhador a procurar 

assistência são os distúrbios osteomusculares, pois identificam os 

mesmos aspectos da organização do processo de trabalho como 

responsáveis tanto pela doença osteomuscular quanto pelos problemas 

de ordem psíquica. 

No que se refere ao adoecimento mental em trabalhadores de 

frigoríficos no Brasil, Hutz, Zanon e Brum Neto (2013) consideram que, 

além do sucesso econômico notável alcançado pelos frigoríficos 

brasileiros, os dados de alguns frigoríficos brasileiros são 

impressionantes a respeito da saúde mental de seus trabalhadores da 

linha de produção.  

Os mesmo autores, em um estudo referente a uma ação 

executada pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil (MTEB), 

com a assistência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no 

qual buscaram avaliar possíveis relações entre condições de trabalho 

adverso e tornar-se mentalmente doente em abatedouros de aves na 

região sul do Brasil, tiveram como resultado que os trabalhadores dos 

setores de produção dos frigoríficos analisados apresentaram altos níveis 

de depressão, ansiedade, transtorno e vulnerabilidade.  

O setor de corte (desossa) apresentou os maiores índices de 

psicopatologias, seguido pelos setores de recepção, evisceração, 

embalagem e congelamento das peças. Por sua vez, os trabalhadores 

administrativos (não expostos a agentes estressantes) apresentaram as 

menores médias referentes aos índices de psicopatologias. Também foi 

observado neste estudo que as médias de ansiedade, transtorno 

psicossocial e vulnerabilidade seguiram mais elevadas nos setores mais 

expostos a fatores de estresse. A partir dos resultados deste estudo é 

plausível pensar que as pessoas do setor de corte são mais vulneráveis e 

têm índices mais elevados de sintomas psicopatológicos, devido à maior 

exposição a agentes agressivos criados pela configuração atual da 

organização do trabalho em frigoríficos (HUTZ; ZANON; BRUM 

NETO, 2013). 

É possível considerar, também, que os transtornos mentais e 

comportamentais em trabalhadores de frigoríficos brasileiros podem 

estar associados às lesões físicas. Isso porque há pessoas que, apesar de 

sofrerem acidentes graves ou desenvolverem doenças ocupacionais 

relacionadas ao ritmo de produção imposto pelo frigorífico, acabam se 
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sentindo culpadas pela redução (ou pela perda) da sua própria 

capacidade de trabalho. Também são comuns relatos de pessoas que se 

sentem “inutilizadas” por não terem mais condições físicas de trabalhar 

(REPORTER BRASIL, 2013). 

 

2.5  SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Esta revisão de literatura teve como objetivo ampliar a 

perspectiva sobre os temas de maior relevância para o desenvolvimento 

deste estudo. 

O trabalho em frigoríficos de aves é intenso e exigente, 

repercutindo diretamente na saúde do trabalhador. A obrigatoriedade em 

acompanhar o ritmo intenso de trabalho e a pressão por produtividade 

aumentam a exposição dos trabalhadores à riscos variados, entre eles, os 

riscos psicossociais, e incrementando a frequência do adoecimento, das 

DORTs aos TCMs.  

Evidenciou-se que a avalição dos riscos psicossociais no 

trabalho é uma preocupação mundial representada pelos estudos 

realizados em diferentes países que apontam a alta incidência de 

adoecimentos, sobretudo na atividade industrial e, porém, com poucos 

tendo como população os trabalhadores de frigoríficos de aves. 

Entretanto, percebeu-se que no Brasil já são verificados indicadores 

estatísticos importantes sobre o surgimento de transtorno mentais entre 

trabalhadores de frigoríficos. Neste sentido, parece ser imperioso 

detectar com precisão a etiologia destes quadros, viabilizando a 

identificação da associação ou não dos mesmos aos processos de 

trabalho nestas organizações. 

Os modelos teóricos e os instrumentos utilizados para a 

avaliação do risco psicossocial no trabalho também foram temas 

tratados nesta revisão de literatura, apontando o COPSOQ como o mais 

frequente; assim como o adoecimento mental relacionado ao trabalho. 

Com base nesta fundamentação teórica, a autora seguiu o 

delineamento de pesquisa planejado para alcançar os objetivos de 

pesquisa definidos no Capítulo 1. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

3.1 BASE FILOSÓFICA 

 

Uma pesquisa científica, especialmente uma tese de doutorado, 

deve informar a corrente teórica seguida na mesma, os fundamentos 

históricos de pensamento adotados em sua construção. No presente 

estudo foi adotado o positivismo como base teórica, o qual busca estudar 

a relação objetiva entre variáveis em estudo (causa e efeito) por meio de 

estudo empírico (PACHECO JÚNIOR; PEREIRA; PEREIRA FILHO, 

2007). 

 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

O método de pesquisa se refere ao processo de raciocínio que 

leva ao conhecimento do fenômeno em estudo. Neste estudo, o método 

de abordagem utilizado foi o dedutivo, o qual parte de teorias e leis 

(premissas) no que prediz a ocorrência de fenômenos específicos do 

objeto de estudo (PACHECO JÚNIOR; PEREIRA; PEREIRA FILHO, 

2007). 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa possui como princípio norteador a validação 

psicométrica de um instrumento de mensuração da percepção de 

trabalhadores de frigoríficos quanto aos fatores de risco psicossocial no 

trabalho. Considerando que todo processo de pesquisa exige rigor 

metodológico, no processo de validação de instrumentos esta exigência 

é redobrada, uma vez que a validade interna, a consistência interna e a 

aplicabilidade do instrumento dependem deste rigor científico 

(VILAGRA, 2009). A construção e a validação de instrumentos de 

medida de processos subjetivos (avaliativos) exigem a investigação de 

amostras de comportamento submetidas ao mesmo conjunto de 

estímulos. A medida resultante é uma atribuição de representações 

quantitativas das variações de desempenho observadas, de acordo com 

certas regras cuja validade pode ser comprovada empiricamente 

(ALCHIERI; CRUZ, 2003; PASQUALI, 2001).  

A pesquisa se caracterizou como de natureza aplicada; quanto 

aos objetivos, como descritiva exploratória; quanto aos procedimentos, 

como de levantamento e quanto à abordagem, como quantitativa 

(LAKATOS; MARKONI, 2010; MINAYO, 2012; GIL, 2017). A 
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pesquisa aplicada visa gerar conhecimento para a aplicação prática e 

dirigido à solução de problemas específicos, seus resultados devem ser 

aplicados ou utilizados imediatamente, para solucionar problemas que 

existam na realidade (SILVA et al., 2011). O procedimento de 

levantamento se vale da interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer (GIL, 2017). A abordagem 

quantitativa se caracteriza por buscar a mensurabilidade, a causalidade, 

a generalização e a replicação (MIGUEL, 2012).     

 

3.4 FASES DO ESTUDO 

 

Com o propósito de facilitar o entendimento das fases de 

elaboração deste estudo, a Figura 7 as apresenta. 

 

Figura 7 – Fases da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 
Esta pesquisa está dividida em quatro fases, a saber:  

 Fase 1 – Fundamentação teórica, realizada para a contextualizar 

e compreender o problema de pesquisa, por meio de 

levantamento de evidências na literatura científica. 
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 Fase 2 – Coleta de dados, por meio de seleção da amostra, 

coleta de dados propriamente dita e tratamento e análise dos 

dados para a validação do instrumento de pesquisa (Etapa I) e 

da aplicação do instrumento validado na Etapa I (Etapa II). 

 Fase 3 – Análise e discussão dos resultados, por meio da análise 

e discussão dos dados coletados nas Etapas I e II da Fase 2. 

 Fase 4 – Conclusões, fase de apresentação das considerações da 

autora sobre o estudo, assim como das limitações do mesmo, e 

das sugestões para estudos futuros. 

 

3.5 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população deste estudo foi constituída por trabalhadores de 

universidades vinculados à todos os setores (manutenção, segurança 

patrimonial, limpeza, setores administrativos, setores técnicos e 

docência), em todas as funções existentes nestes setores (Etapa I); e por 

trabalhadores de frigoríficos de aves, vinculados aos setores de produção 

(corte, refile, evisceração e desossa), em todas as funções existentes 

nestes setores (Etapa II). 

 

3.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O desenvolvimento da pesquisa passou por um fator 

complicador considerável. Trata-se da operação “Carne Fraca”, iniciada 

pela Polícia Federal do Brasil em março de 2017, a qual desencadeou 

uma crise sem precedents no setor de frigoríficos de aves no Brasil, e é 

considerada pela Associação Brasileira de Proteína Animal como “a 

maior crise de imagem da história do setor” (ABPA, 2018). 

A operação “Carne Fraca” inviabilizou o acesso da 

pesquisadora aos trabalhadores de frigorífico em seus locais de trabalho, 

durante a jornada de trabalho, como inicialmente previsto no projeto de 

pesquisa qualificado em 2015. A partir da referida operação, todos os 

frigoríficos do país fecharam as portas à agentes externos, especialmente 

à pesquisadores, exceto quando este acesso é uma exigência legal – e 

segue assim desde então.  

Desta forma, a medida tomada para viabilizar o estudo foi 

buscar os sindicatos de classe como caminho para chegar aos 

trabalhadores de frigoríficos de aves. De todos os sindicatos procurados 

no sul do Brasil, somente o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

de Alimentação da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas 
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(SITIALI) autorizou a pesquisadora a participar de suas atividades junto 

aos trabalhadores de frigoríficos sindicalizados vinculados às duas 

indústrias existentes na região de abrangência do referido sindicato. 

 

3.7 AMOSTRA DO ESTUDO 

 

A amostra definida neste estudo foi do tipo não-probabilística 

aleatória, em todas as suas etapas (TRIOLA, 2017; BARBETTA, 2002). 

A seleção dos participantes foi embasada no objetivo geral do trabalho: 

avaliar a percepção de trabalhadores de indústrias de abate e 

processamento de aves de Santa Catarina quanto aos fatores de risco 

psicossocial do trabalho. 

Para tanto, a coleta de dados foi realizada em duas etapas, as 

quais contaram com amostras distintas (QUADRO 7). 

 

Quadro 7 – Etapas da coleta de dados da pesquisa. 

ETAPA 
DESCRIÇÃO 

I 

Validação da consistência interna e validade de conteúdo da versão 

média do COPSOQ II adaptado transculturalmente para o português 

falado no Brasil 

II Aplicação da versão média do COPSOQ II validado na Etapa II 

Fonte: Elaboração da autora, 2019. 

 

A definição do tamanho da amostra da Etapa I atendeu à dois 

critérios:  

1) de que o tamanho da amostra fosse da ordem de, no mínimo, 

cinco vezes o número de itens do instrumento em validação, para a 

execução adequada do modelo de análise fatorial (AF) (HAIR; BLACK; 

BABIN; ANDERSON; TATHAM, 2009; REIS, 1997);  

2) a AF exige uma amostra com número mínimo de 200 

(duzentos) participantes (PASQUALI, 2007; 2001; 1998; ALCHIERI; 

CRUZ, 2003; THOMAS; NELSON, 2002). 

Respeitando os critérios descritos acima para a definição do 

tamanho da amostra para a Etapa I, e considerando que o instrumento 

em validação foi constituído por 70 itens (o qual será descrito a seguir), 
a mesma deveria ser de, no mínimo, 350 participantes.  

Para tanto, a pesquisadora acessou uma IES localizada na 

região da Grande Florianópolis, com unidades nos municípios de 

Palhoça e Florianópolis, a qual conta com 879 trabalhadores. Sendo 
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assim, a amostra da Etapa I da coleta de dados desta pesquisa foi 

constituída por 426 trabalhadores de uma universidade de Santa 

Catarina (48,46% dos trabalhadores da referida IES). 

Para a definição do tamanho da amostra da Etapa II, foi 

considerado o Erro Amostral, ou seja, a máxima diferença que o 

pesquisador admite entre a média da população e a média da amostra, ou 

seja, quanto um pesquisador admite errar na avaliação dos parâmetros 

de interesse numa população, para o qual admite-se entre 2% a 7% 

(TRIOLA, 2017; DORNELLES JÚNIOR, 2011).  

Considerando a impossibilidade de acessar os trabalhadores de 

frigoríficos por meio das indústrias do setor (limitação do estudo 

apresentada anteriormente), a constituição da amostra da Etapa II se deu 

por meio de um sindicato do setor, o qual autorizou o contato com os 

trabalhadores associados a ele.  

O SITIALI tem como associados os trabalhadores das 2 

indústrias de abate e processamento de aves da região de sua 

abrangência (17 municípios). A Indústria A, localizada no município de 

São José, tem 426 trabalhadores nos setores de produção, e a Indústria 

B, localizada no município de Palhoça, tem 203 trabalhadores nos 

setores de produção, totalizando 629 trabalhadores – dados 

disponibilizados pelos setores de Recursos Humanos das referidas 

indústrias.    

A amostra da Etapa II deste estudo foi constituída por 222 

trabalhadores de setores de produção de frigoríficos de aves de 2 

indústrias localizadas na região da Grande Florianópolis.  Para se chegar 

a este tamanho de amostra, foi realizado o cálculo conforme 

preconizado por Barbetta (2002), por meio da fórmula apresentada na 

Figura 8.  

 

Figura 8 – Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra. 

 
Fonte: Barbetta, 2002. 
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O Erro Amostral assumido para estimar a proporção 

populacional foi de 6%, (TRIOLA, 2017). Sendo assim, o tamanho da 

amostra necessário para a viabilizar o estudo tinha que ser de, no 

mínimo, 193 participantes. A amostra da Etapa II deste estudo foi 

constituída por 222 trabalhadores de frigoríficos de aves da região da 

Grande Florianópolis, Santa Catarina (35,3% dos 629 trabalhadores dos 

setores de produção das referidas indústrias, sendo 40,84% dos 426 

trabalhadores da Indústria A, e 23,64% dos 203 trabalhadores da 

Indústria B). 

A participação dos sujeitos ocorreu de forma voluntária e os 

mesmos foram selecionados de acordo com critérios de inclusão 

descritos a seguir. 

 

3.7.1 Aspectos éticos 
 

Todos os participantes do estudo foram previamente orientados 

sobre os procedimentos éticos do estudo, de acordo com as normas 

previstas para a realização de pesquisa com seres humanos nas 

Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), garantindo o sigilo e a privacidade dos sujeitos. Os participantes 

foram informados de que a participação seria voluntária e sobre a 

possibilidade de não concordância em participar da pesquisa e de 

desistência de sua participação a qualquer momento, sem que houvesse 

qualquer tipo de prejuízo. Os mesmos também foram orientados sobre a 

caracterização pesquisa e objetivos da pesquisa, assim como sobre os 

procedimentos metodológicos, benefícios previstos, potenciais riscos e o 

incômodo que esta pesquisa poderia acarretar.  

Estas informações estão apresentadas nos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLEs), os quais foram 

disponibilizados à todos os participantes.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, 

Brasil (CEP/UFSC) (CAAE: 01954818.2.0000.0121) (ANEXO A). 

. 

3.7.2 Critérios de inclusão: 

 

3.7.2.1 Trabalhadores da universidade 

 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão para os 

trabalhadores da universidade de Santa Catarina participante desta 

pesquisa: 
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 Ser trabalhador da instituição há, pelo menos, um ano; 

 Ter ensino fundamental completo; 

 Desejar participar do estudo e assinar o TCLE (APÊNDICE A).  

 

3.7.2.2 Trabalhadores de frigoríficos 

 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão para os 

trabalhadores dos frigoríficos de aves participantes desta pesquisa: 

 Ter experiência mínima de 2 anos em setor de produção de 

frigorífico de aves (corte, refile, evisceração ou desossa); 

 Ser maior de 18 anos; 

 Desejar participar do estudo e assinar o TCLE (APÊNDICE B).  

 

3.8 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Neste item são descritos os procedimentos que foram utilizados 

na coleta de dados propriamente dita. Elencou-se como referência 

principal os trabalhos desenvolvidos por Tirloni (2013) e Vilagra 

(2009), os quais desenvolveram estudos de construção e validação de 

instrumentos de medida dentro da abordagem ergonômica. 

Complementando, tem-se informações colhidas nas obras de Pasquali 

(2011; 2010; 2007; 2001; 1998) para fundamentação dos procedimentos 

deste estudo, principalmente por sua notória expertise e pela produção 

acadêmica do mesmo na área de construção e validação de instrumentos 

de medida. 

 Primeiramente, a pesquisa foi submetida à análise do 

CEP/UFSC. A partir da aprovação do estudo, a pesquisadora realizou 

contato com as unidades de análise: direção do Campus Universitário da 

IES, localizada no município de Palhoça/Santa Catarina, e com o 

SITIALI, para apresentação dos objetivos e procedimentos do estudo, 

solicitando autorização para o acesso aos trabalhadores dos setores da 

IES e dos trabalhadores associados ao sindicato e vinculados aos setores 

de produção dos frigoríficos de aves, e a pesquisa foi formalmente 

autorizada pelas unidades de análise.   

A coleta de dados deste estudo será constituída por duas etapas, 

como segue. 
Na Etapa I, chamada de “Validação do instrumento”, foi 

realizada, com os trabalhadores da universidade, a validação da 

consistência interna e validade de conteúdo da versão média do 
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COPSOQ II, já adaptada transculturalmente para o português falado no 

Brasil (SESI/PR, 2015).  

Na Etapa II, chamada de “Aplicação do instrumento”, foi 

realizada a aplicação da versão do COPSOQ II validado para o sul do 

Brasil junto aos trabalhadores dos setores de produção dos frigoríficos 

de aves da região da Grande Florianópolis. 

 

3.8.1 Descrição da Etapa I – Validação do instrumento 
 

O objetivo da etapa I, realizada de maio a outubro de 2017, foi 

verificar a confiabilidade interna do instrumento e o seu grau de 

precisão, ou seja, verificar a validade de construto - o que, para Pasquali 

(2007), implica a avaliação de uma série de parâmetros que os itens 

devem possuir a fim de se apresentarem como tarefas adequadas para o 

que o teste (instrumento) se propõe a medir. O instrumento analisado foi 

a versão traduzida para o português do Brasil do questionário COPSOQ-

ISTAS21 II – versão média (MONCADA et al., 2014). 

Para isso, primeiramente foi realizado contato, por email, com o 

COPSOQ International Network Steering Committee (COPSOQ INSC), 

para apresentação do projeto de pesquisa e solicitação de autorização à 

referida organização internacional para a realização da validação do 

instrumento para o Brasil.  

O COPSOQ INSC, organização internacional fundada em 2009, 

promove pesquisa científica e comunicação entre grupos que utilizam o 

COPSOQ (governos, universidades, pesquisadores e empresas) e sugere 

que a utilização do instrumento nos países latino-americanos tenha 

como referência a versão espanhola do questionário, o COPSOQ-

ISTAS21 II - versão média (MONCADA et al., 2014), do Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), considerando que o 

mesmo apresenta um procedimento metodológico científico estruturado 

para estes países, levando em conta as diferenças culturais e os aspectos 

idiomáticos, semânticos, conceituais e experimentais, e buscando 

garantir equivalências com a versão original (RODRIGUES; RUEDA, 

2017), como realizado no estudo de validação para o Chile 

(ALVARADO et al, 2012) e Argentina (ZELASCHI et al, 2015). 

Em resposta ao email da pesquisadora, o COPSOQ INSC 

manifestou apoio e interesse no estudo, e orientou a fazer contato com o 

Serviço Social da Indústria do estado do Paraná (SESI/PR), para a 

utilização da versão já traduzida e adaptada transculturalmente para o 

Brasil por esta organização em 2015 (SESI/PR, 2015), processo que 

ocorrreu por meio de retrotradução e validação por especialistas na área, 
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porém sem a avalição psicométrica do instrumento na versão brasileira. 

Desta forma, conforme a orientação do COPSOQ INSC, a pesquisadora 

fez contato com o SESI/PR, solicitou a autorização e o pedido foi 

deferido e formalizada, e a versão do instrumento foi encaminhada à 

pesquisadora. 

Com a autorização da COPSOQ INSC (ANEXO B), do 

SESI/PR (ANEXO C) e da Direção do Campus Universitário (ANEXO 

D), foi solicitado à IES o cadastro funcional dos trabalhadores, para 

envio de mensagem eletrônica à todos os que se enquadraram nos 

critérios de inclusão. Nesta mensagem foram apresentados o objetivo do 

estudo e o endereço eletrônico (link) para acesso ao questionário online. 

Ao ser direcionado ao questionário (ANEXO E), o trabalhador teve 

acesso ao TCLE e, concordando, manifestou o aceite, o que liberará o 

acesso ao questionário, o qual estava disponível na plataforma Google 
docs, um pacote de aplicativos do Google, o qual funciona on-line e do 

qual foi utilizado o editor de formulários para concretizar a coleta de 

dados com os participantes desta etapa. 

Após a finalização desta etapa da coleta de dados foi realizada a 

tabulação dos dados para viabilizar a análise estatística dos mesmos. 

Com base nos tratamentos dos dados, descritos posteriormente em item 

específico, foi realizado o agrupamento de fatores e a exclusão de itens, 

dando origem a versão final do instrumento brasileiro de medição de 

risco psicossocial no trabalho. 

 

3.8.2 Descrição da Etapa II – Aplicação do instrumento 

 

O objetivo da etapa II, realizada de outubro de 2017 a março de 

2018, foi avaliar a percepção dos trabalhadores de setores de produção 

de frigoríficos de aves quanto à exposição à fatores de risco psicossocial 

no trabalho. 

Para isso, foi solicitada autorização ao SITIALI para acesso aos 

trabalhadores dos setores de produção de frigoríficos de aves durante as 

atividades desenvolvidas pelo referido sindicato (assembléias em locais 

neutros, reuniões no sindicato, visitas in locu – ações nos portões dos 

frigoríficos). 

Com a autorização do sindicato (ANEXO F), a pesquisadora 

participou das atividades da organização e fez contato pessoalmente 

com os trabalhadores presentes nas ações, de forma individual e sucinta, 

para apresentar os objetivos e procedimentos da pesquisa e indagar 

sobre os critérios de inclusão e sobre a disponibilidade de participação. 

Quando houve enquadramento e concordância, foi solicitada a leitura e 
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assinatura do TCLE e, na sequência, foi efetuada a aplicação do 

instrumento de pesquisa desta etapa (COPSOQ II – versão média 

catarinense) (APÊNDICE C). 

Os dados coletados foram organizados e tabulados para a 

realização da análise estatística descrita no item 3.10 deste capítulo. 

3.9 INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS 

 

O COPSOQ se caracteriza como um instrumento de avalição de 

riscos psicossociais no trabalho que (1) define unidades de análise em 

tercis e permite a existência de uma medida de valoração prática e 

intervenção em posto de trabalho; (2) incorpora valores de referência 

para os diversos países, setores e ocupações em particular; (3) é 

aplicável a todo o tipo de organização (FERNANDES; PEREIRA, 

2016). Apresenta três versões: longa (41 fatores e 128 itens, para fins de 

investigação e pesquisa), média (28 fatores e 87 itens, destinada ao uso 

por profissionais de saúde ocupacional) e curta (23 fatores e 40 itens, 

para auto-avaliação ou aplicação em locais com menos de 30 

trabalhadores) (SESI/PR, 2015). 

Todos os fatores, e cada um deles, são considerados entidades 

conceituais diferenciadas e operacionalmente mensuradas, em conjunto 

formam parte de um mesmo construto psicológico e são independentes e 

distintos na sua mensuração e na sua função nas mais diversas 

realidades da organização e das condições de trabalho
 
(MONCADA et 

al., 2014).  

Todas as versões do COPSOQ medem indicadores de exposição 

(riscos psicossociais) e indicadores do seu efeito (saúde, satisfação e 

estresse) e todas as perguntas das três versões são avaliadas numa escala 

tipo Likert, com cinco opções de resposta com pontuação que varia de 0 

a 100. Se faltar a resposta a uma pergunta, a escala não é calculada 

(SESI/PR, 2015). 

O COPSOQ-ISTAS21 é constituído por 6 domínios e 20 

fatores, respectivamente, como segue: Exigências psicológicas 

(Exigências quantitativas, Ritmo de trabalho, Exigência emocionais, 

Exigências de esconder as emoções); Conflito trabalho-família (Conflito 

trabalho-família); Controle sobre o trabalho (Influência no trabalho, 

Possibilidades de desenvolvimento, Significado do trabalho); Apoio 

social e qualidade da liderança (Apoio social de colegas, Apoio social de 

superiores, Qualidade da liderança, Comunidade social no trabalho, 

Previsibilidade, Transparência do papel laboral, Conflito laboral); 

Compensação do trabalho (Reconhecimento, Insegurança sobre o 

emprego, Insegurança sobre as condições de trabalho) e Capital social 
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(Justiça e respeito, Confiança vertical) (SESI/PR, 2015; MONCADA et 

al., 2014). O COPSOQ-SesiPR é a versão traduzida para o Brasil dos 20 

fatores do COPSOQ-ISTAS21, mais a dimensão “Comportamentos 

ofensivos”, a qual foi incorporada à versão do SESI a partir do 

COPSOQ – versão portuguesa (SILVA et al., 2010; SESI/PR, 2015), 

totalizando 6 domínios, 21 fatores e 70 itens, conforme apresentado na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Domínios, fatores e itens do COPSOQ-SesiPR. 
Domínios Fatores Itens 

Exigências laborais Ritmo de trabalho 

Exigências emocionais 

Exigências de esconder as emoções 

Exigências quantitativas 

1; 2 

3; 4; 5 

6; 7; 8; 9 

10; 11; 12; 

13 

Organização do trabalho e 

conteúdo 

Influência no trabalho 

Significado do trabalho 

Possibilidades de desenvolvimento 

14; 15; 16; 

17 

22; 23; 24 

25; 26; 27; 

28 

Relações sociais e liderança Previsibilidade 

Transparência do papel laboral 

Conflito laboral 

Apoio social de colegas 

Apoio social de superiores 

Reconhecimento no trabalho / 

Recompensa 

Qualidade de liderança 

29; 30 

31; 32; 33; 

34 

35; 36; 37; 

38 

39; 40; 41 

45; 46; 47 

53; 54; 55 

63; 64; 65; 

66 

Valores no local de trabalho Confiança vertical 

Justiça e respeito 

Comunidade social no trabalho 

56; 57; 58 

59; 60; 61; 

62 

42; 43; 44 

Comportamentos ofensivos Comportamentos ofensivos 67; 68; 69; 

70 
Interface trabalho-indivíduo Conflito trabalho-família 

Insegurança laboral 

Estabilidade no emprego 

18; 19; 20; 

21 

48; 49; 50 

51;52 

Fonte: SESI/PR, 2015. 
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Quanto às dimensões de saúde, satisfação e estresse, estas são 

avaliadas pelas escalas de saúde geral, saúde mental e vitalidade 

oriundas do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-

36, já validado para o Brasil (CICONELLI; FERRAZ; SANTOS; 

MEINÃO; QUARESMA, 1999), portanto, não foram incluídas no 

processo de validação psicométrica realizada nesta tese. 

A média dos fatores deve ser posicionada em tercis, com os 

pontos de corte 2,33 e 3,66. Desta forma é obtida uma classificação, a 

qual, dependendo do impacto para a saúde, assume a cor verde (fator 

favorável para a saúde), amarela (fator intermediário para a saúde) e 

vermelha (fator crítico para a saúde) (SILVA et al., 2012). 

O quadro 8 apresenta os fatores nos quais os valores mais 

baixos correspondem aos piores resultados, e os fatores nos quais os 

valores mais altos correspondem aos piores resultados, respectivamente. 

É importante ressaltar que no COPSOQ-ISTAS21, a versão espanhola 

do COPSOQ, o sentido da escala Likert é a que segue: "Quase sempre 

ou Sempre”, “Frequentemente”, “Ás vezes”, “Raramente” e “Quase 

nunca ou Nunca".  

 

Quadro 8 - Fatores do COPSOQ-ISTAS21 e os fatores nos quais os 

valores mais baixos e mais altos correspondentes aos piores resultados. 
VALORES MAIS BAIXOS 

CORRESPONDEM AOS PIORES 

RESULTADOS 

VALORES MAIS ALTOS 

CORRESPONDEM AOS PIORES 

RESULTADOS. 

Insegurança laboral  Gestão do trabalho 

Exigências laborais  Possibilidades de desenvolvimento  

Conflito laboral Transparência do papel laboral  

Comportamentos ofensivos Relações sociais 

Conflito trabalho-família Influência no trabalho 

Exigência de esconder as emoções Comunidade social no trabalho 

Ritmo de trabalho Saúde geral 

Burnout Satisfação no trabalho 

Estresse  

Saúde mental  

Fonte: Moncada, Llorens, Andrés, Moreno e Molinero, 2014. 

 

3.10 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados coletados nas etapas do estudo foram tabulados no 

programa Microsoft Excel 2010 e foram analisados com o pacote 
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estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 21) 

para Windows, com um nível de significância estipulado em p ≤ 0,05 e 

intervalo de confiança de 95% para todas as análises estatísticas. 

Inicialmente para tratamento dos dados foi empregada a 

estatística descritiva, com medidas de frequência simples, porcentagem, 

tendência central e variabilidade (mediana, média e desvio padrão), para 

a caracterização dos participantes do estudo. 

Foi utilizado o teste de Kormogorov-Smirnov para detectar se o 

conjunto de dados apresentava uma distribuição normal. 

Para análise inferencial foram utilizados os testes que seguem, 

por etapa: 

 

 Etapa I: 

Verificou-se a normalidade das variáveis por meio do teste 

Kolmogorov-Smirnov. O resultado (p=0,000 para os 70 itens do 

questionário) constatou que as variáveis analisadas não tinham uma 

distribuição normal. Para mensurar a validade de conteúdo foi utilizada 

a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e a Análise Fatorial 

Exploratória (AFE). Para a análise da consistência interna das 

dimensões do questionário foi utilizado o coeficiente α de Cronbach.  

Para tanto, foi realizada a medida de adequacidade da amostra 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para o qual valores altos (entre 0,5 e 

1,0) indicam que a análise fatorial é apropriada (MINGOTI, 2007), e o 

teste de esfericidade de Bartlett, o qual deve ter resultado significativo 

(p≤0,05) para caracterizar significância geral de todas as correlações em 

uma matriz de correlação (HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; 

TATHAM, 2009). Na sequência, utilizou-se o gráfico de Escarpa e a 

técnica de Variância Total Explicada, do método de Análise de 

Componente Principal, para a extração dos fatores – na AFC foi 

indicado o número de fatores sugerido pelo instrumento COPSOQ-

ISTAS21 II - versão media (MONCADA et al., 2014)
 
e na AFE deixou-

se que o modelo definisse o número adequado de fatores. As 

comunalidades aceitáveis foram estipuladas em valores acima de 0,60 e 

o corte para a extração dos fatores foi estipulado em 0,50. Para atingir 

um padrão fatorial mais simples e teoricamente mais significativo, foi 

utilizado o método de rotação tipo Varimax, com normalização de 

Kaiser. 

Na sequência, foi realizado o cálculo do coeficiente α de 

Cronbach dos fatores resultants da AFE. 
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 Etapa II:  

Por meio do teste Kolmogorov-Smirnov foi constatado que as 

variáveis analisadas não tinham uma distribuição normal. Para 

identificar correlações entre as variáveis dependente (percepção do fator 

de risco psicossocial) e independentes (sociodemográficas – sexo, idade, 

estado civil, escolaridade, empresa, setor, função, turno de trabalho e 

horas de jornada) foi utilizado o Teste de Correlação de Sperman, e para 

comparar a diferença entre as médias dos grupos foi utilizado o Teste U 

de Mann-Whitney. 

Importante ressaltar que, para o tratamento dos dados referentes 

à variável Idade, os mesmos foram categorizados por grupos etários, 

conforme previsto pelo IBGE: categoria 1 = 18 a 24 anos; categoria 2 = 

25 a 39 anos; categoria 3 = 40 a 59 anos; categoria 4 = 60 anos ou mais 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2017).  

 

3.11 RESUMO DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA  

 

A Figura 9 apresenta um resumo dos métodos e técnicas 

utilizados nesta pesquisa. 

 

Figura 9 - Métodos e técnicas utilizados na pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados decorentes dos 

objetivos específicos e das etapas de desenvolvimento do estudo, 

explicitados nos Capítulo 1 e Capítulo 3 desta tese. 

  

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ETAPA I – VALIDAÇÃO DO 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE RISCO PSICOSSOCIAL NO 

TRABALHO  

 

4.1.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra da Etapa I desta tese foi constituída por 426 

participantes, sendo 268 mulheres (62,9%) e 158 homens (37,1%), com 

idade média de 36,73 anos (±11,71) e tempo médio de trabalho na 

organização de 9,27 anos (±6,82). 

As categorias de trabalho mais frequentes foram: auxiliar 

administrativo (107 – 25,1%), professor (104 – 24,4%), assistente 

administrativo (42 – 9,9%), auxiliar de biblioteca (12 – 2,8%) e auxiliar 

de apoio operacional (10 – 2,3%). Quanto ao nível de escolaridade, a 

amostra se distribuiu em 95 participantes (22,3%) com ensino médio 

completo, 158 (37,1%) com graduação completa, 39 (9,2) com 

especialização, 73 (17,1%) com mestrado e 61 (14,3%) com doutorado. 

 

4.1.2 Validade interna do instrumento 

 

Foi constatado que a análise fatorial (AF) era recomendável 

para o tratamento dos dados deste estudo, uma vez que o resultado do 

teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) foi 0,814. Já o teste de Bartlett teve 

resultado significativo (p=0,000), caracterizando significância geral de 

todas as correlações na matriz de correlação.  

 

4.1.2.1 Análise fatorial confirmatória 

 

Para viabilizar uma análise comparativa, o número de fatores 

considerados para a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) teve como 

base o número de fatores do modelo em estudo, COPSOQ-ISTAS21 II - 

versão média (MONCADA et al., 2014) constituído por 21 fatores, 

conforme apresentado no quadro 8, no capítulo 3. 
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Na Variância Total Explicada da AFC, 77% da variância é 

explicada quando se extrai 21 fatores, a partir do critério Kaiser, que 

prediz reter fatores com autovalor acima de 1. 

Os 70 itens revelaram índices de comunalidade entre 0,635 a 

0,916, considerados aceitáveis. Na análise das cargas fatoriais 

apresentadas na Matriz de Componentes Rotacionadas da AFC, 

identificou-se que todas tiveram valores acima de 0,40, logo, não foram 

encontrados itens que pudessem ser considerados sem significância e, 

pelo qual, viessem a ser rejeitados. A Tabela 2 apresenta o número de 

fatores e de itens por fatores do COPSOQ-ISTAS21 II – versão média 

(MONCADA et al., 2014) resultantes da AFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Tabela 2: Número de fatores e de itens resultantes da AFC. 
Fator Número de itens por fator do 

COPSOQ-ISTAS21 II - versão média 

Itens Total de itens 

por fator 
1 4 (Qualidade de liderança) 

3 (Reconhecimento do trabalho) 

3 (Confiança vertical) 

4 (Justiça e respeito) 

3 (Apoio social de superiores) 

2 (Previsibilidade) 

63; 64; 65; 66 

53; 54; 55 

56; 57; 58 

59; 60; 61; 62  

45; 46; 47 

29; 30 

19 

2 2 (Insegurança sobre o emprego) 

3 (Insegurança sobre as condições de 

trabalho) 

51; 52 

48; 49; 50 

5 

3 4 (Possibilidades de desenvolvimento) 25; 26; 27; 28 4 

4 3 (Comportamentos ofensivos) 68; 69; 70 3 

5 4 (Conflito trabalho-família) 18; 19; 20; 21 4 

6 3 (Exigências quantitativas) 11; 12; 13 3 

7 2 (Apoio social de colegas) 

1 (Comunidade social no trabalho) 

39; 40 

44 

3 

8 2 (Transparência do papel laboral) 31; 32 2 

9 1 (Conflito laboral) 

3 (Significado do trabalho) 

38 

22; 23; 24 

4 

10 3 (Conflito laboral) 35; 36; 37 3 

11 3 (Exigências emocionais) 3; 4; 5 3 

12 2 (Influência no trabalho) 16; 17 2 

13 2 (Ritmo de trabalho) 1; 2 2 

14 2 (Transparência do papel laboral) 33; 34 2 

15 2 (Comunidade social no trabalho) 42; 43 2 

16 2 (Exigências de esconder a emoção) 8; 9 2 

17 1 (Influência no trabalho) 15 1 

18 1 (Exigências quantitativas) 10 1 

19 1 (Apoio social de colegas) 41 1 

20 2 (Exigências de esconder a emoção) 6; 7 2 

21 1 (Influência no trabalho) 

1 (Comportamentos ofensivos) 

14 

67 

2 

Fonte: Elaborado pelo autora, 2019. 

 

A Tabela 2 apresenta como resultado da AFC a extração de 21 

fatores. Os resultados permitem identificar que houve um 

reagrupamento de itens de diferentes fatores, como se vê nos fatores 1, 
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2, 7 e 9. Os fatores 5, 6, 11 e 13 mantiveram-se constituídos pelos 

mesmos itens do instrumento original, já os fatores 4, 10, 12, 15 e 16 

tiveram uma redução de número de itens pelo fato de, pelo menos 1 item 

de cada um destes fatores ter constituído outro fator.  

O resultado da AFC com 21 fatores apresentou diferença quanto 

ao agrupamento de itens, quando comparado com o instrumento 

original. Nos fatores da AFC os itens se mostraram agrupados de forma 

muito heterogênea e, por esse motivo, optou-se por fazer uma Análise 

Fatorial Exploratória (AFE) – com vistas a identificar quantos fatores o 

conjunto de dados coletados permitiria definir. 

 

4.1.2.2 Análise fatorial exploratória 

 

A Variância Total Explicada da AFE do modelo em estudo 

extraiu 16 fatores os quais, conjuntamente, explicam 72,02% da 

variância, a partir do critério Kaiser. Posteriormente, foi realizada a 

análise do gráfico de escarpa, o qual representou que o número de 

componentes fatoriais extraídos, em relação aos autovalores associados 

a esses fatores, foi 16.  

Os 70 itens revelaram índices de comunalidade entre 0,608 a 

0,896, considerados aceitáveis. Na análise das cargas fatoriais 

apresentadas na Matriz de Componentes Rotacionadas da AFE, 

identificou-se que todas tiveram valores acima de 0,30, logo, assim 

como na AFC, não foram encontrados itens que pudessem ser 

considerados sem significância e, pelo qual, viessem a ser rejeitados. 

A Tabela 3 apresenta o número de fatores e de itens por fatores 

do COPSOQ-ISTAS21 II - versão media, resultantes da AFE. É 

apresentada como resultado da AFE a extração de 16 fatores 

psicométricos de verificação. Os resultados permitem identificar que 

houve um reagrupamento de itens de diferentes fatores, como se vê nos 

fatores 1, 2, 3, 5, 6, 8, e 12. Os fatores 4, 7, 9 e 11 mantiveram-se 

constituídos pelos mesmos itens do instrumento original, já os fatores 10 

e 13 tiveram uma redução de número de itens. Os fatores 14, 15 e 16 

foram desconsiderados por contarem com somente 1 item. Os itens dos 

fatores excluídos foram reagrupados, conforme sua carga fatorial, em 

outros fatores do modelo em estudo, uma vez que suas cargas fatoriais 

não justificam a exclusão dos mesmos. Desta forma, os itens 10 (0,688) 

e 12 (-0,700) foram reagrupados ao fator 3, e o item 15 (0,658) foi 

reagrupado ao fator 10. Sendo assim, a AFE resultou em 13 fatores, com 

70 itens. 
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Tabela 3 - Número de fatores e de itens resultantes da AFE. 
Fator Número de itens por fator do 

COPSOQ-ISTAS21 II - versão 

média 

Itens Total de 

itens por 

fator 

1 3 (Qualidade de liderança) 

3 (Reconhecimento do trabalho) 

3 (Confiança vertical) 

4 (Justiça e respeito) 

2 (Apoio social de superiores) 

2 (Previsibilidade) 

1 (Significado do trabalho) 

63: 64; 65; 66 

53; 54; 55 

56; 57; 58 

59; 60; 61; 62 

45; 46 

29; 30 

22 

19 

2 3 (Insegurança sobre as condições 

de trabalho) 

2 (Insegurança sobre o emprego) 

48; 49; 50 

51; 52 

5 

3 2 (Exigências quantitativas) 

3 (Exigências emocionais) 

11; 13 

3; 4; 5 

5 

4 4 (Possibilidades de 

desenvolvimento) 

25; 26; 27; 28 4 

5 4 (Transparência do papel 

laboral) 

1 (Significado do trabalho) 

31; 32; 33; 34 

24 

5 

6 4 (Conflito laboral) 

1 (Significado do trabalho) 

35; 36; 37; 38 

23 

5 

7 4 (Comportamentos ofensivos) 67; 68; 69; 70 4 

8 3 (Apoio social de colegas) 

1 (Comunidade social no 

trabalho) 

1 (Apoio social de superiores) 

39; 40; 41 

44 

47 

5 

9 4 (Conflito trabalho-família) 18; 19; 20; 21 4 

10 3 (Influência no trabalho) 14; 16; 17 3 

11 4 (Exigências de esconder a 

emoção) 

6; 7; 8; 9 4 

12 2 (Ritmo de trabalho) 1; 2 3 

13 2 (Comunidade social no 

trabalho) 

42; 43 2 

14 1 (Exigências quantitativas) 12 1 

15 1 (Influência no trabalho) 15 1 

16 1 (Exigências quantitativas) 10 1 

Total de 

itens 

  70 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Após a realização da AFC e da AFE do modelo em estudo, e 

uma vez que os 21 fatores da AFC apresentaram baixa coincidência com 
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os 21 fatores do instrumento original, considerou-se mais adequado 

trabalhar com o agrupamento fatorial resultante da AFE, de 13 fatores, 

para utilização voltada à população do estudo, a saber: Gestão do 

trabalho (19 itens), Insegurança laboral (5 itens), Exigências laborais (7 

itens), Possibilidade de desenvolvimento (4 itens), Transparência do 

papel laboral (5 itens), Conflito laboral (5 itens), Comportamentos 

ofensivos (4 itens), Relações sociais (5 itens), Conflito trabalho-família 

(4 itens), Influência no trabalho (3 itens), Exigências de esconder a 

emoção (4 itens), Ritmo de trabalho (3 itens) e Comunidade social no 

trabalho (2 itens). A Tabela 4 apresenta a versão final do modelo em 

estudo, ao qual serão adicionados os fatores Saúde geral, Burnout, 

Estresse, Saúde mental e Satisfação no trabalho, constituindo o modelo 

final, a partir de agora chamado de COPSOQ II (versão média 

catarinense), o qual totaliza 18 fatores (APÊNDICE E). 

 

Tabela 4: Número e nome dos fatores e itens resultantes da AFE. 
Fator Nome do fator  

resultante da 

AFE 

Itens Total de itens 

por fator 
1 Gestão do trabalho 63: 64; 65; 66; 53; 

54; 55; 56; 57; 58; 

59; 60; 61; 62; 45; 

46; 29; 30; 22 

19 

2 Insegurança 

laboral 

 

48; 49; 50; 51; 52 5 

3 Exigências laborais 10; 11; 12; 13; 3; 

4; 5 

7 

4 Possibilidades de 

desenvolvimento 

25; 26; 27; 28 4 

5 Transparência do 

papel laboral 

 

31; 32; 33; 34; 24 5 

6 Conflito laboral 

 

35; 36; 37; 38; 23 5 

7 Comportamentos 

ofensivos 

67; 68; 69; 70 4 

8 Relações sociais 39; 40; 41; 44; 47 5 

9 Conflito trabalho-

família 

18; 19; 20; 21 4 

10 Influência no 

trabalho 

14; 15; 16; 17 4 

11 Exigências de 

esconder a emoção 

6; 7; 8; 9 4 

12 Ritmo de trabalho 1; 2 2 

13 Comunidade social 

no trabalho 

42; 43 2 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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4.1.3 Consistência interna dos fatores 

 

Inicialmente, analisou-se a consistência interna dos 21 fatores 

do questionário traduzido para o Brasil (Modelo Sesi de Avaliação de 

Riscos Psicossociais/COPSOQ-ISTAS21 II - versão média) (SESI/PR, 

2015), por meio da verificação do coeficiente α de Cronbach, os quais 

são apresentados na Tabela 5, assim como o número de itens. Os valores 

das versões espanhola (MONCADA et al., 2014) e dinamarquesa 

(KRISTENSEN; HANNERZ; HOGH; BORG, 2005), com vistas à 

comparação entre as 3 versões. Nem todas os fatores são idênticos nas 

versões dos três países, porém, o estudo de validação espanhol foi 

conduzido a partir da versão média do COPSOQ dinamarquês (versão 

original).  

 

Tabela 5 - Consistência interna dos fatores do COPSOQ.  
Fatores 

 

 

Brasil 

  
Espanha Dinamarca 

Ritmo de trabalho 2 (.76)  3 (.76) 3 (.84) 

Exigência emocionais 3 (.77)  4 (.76) - 

Exigências de esconder as emoções 4 (.64)  4 (.62) - 

Exigências quantitativas 4 (.92) 4 (.69) 4 (.82) 

Influência no trabalho 4 (.57) 4 (.77) 4 (.73) 

Conflito trabalho-família 4 (.76) 4 (.89) 4 (.80) 

Significado do trabalho 3 (.72) 3 (.74) 3 (.74) 

Possibilidades de desenvolvimento 4 (.84) 4 (.81) 4 (.77) 

Previsibilidade 2 (.77) 2 (.59) 2 (.74) 

Transparência do papel laboral 4 (.78) 4 (.78) - 

Conflito laboral 4 (.77) 4 (.75) - 

Apoio social de colegas 3 (.78) 3 (.83) - 

Comunidade social no trabalho 3 (.70) 3 (.89) - 

Apoio social de superiores 3 (.86) 3 (.87) 4 (.079) 

Insegurança sobre as condições de trabalho 3 (.88) 4 (.78) - 

Insegurança sobre o emprego 2 (.80) 2 (.62) - 

Reconhecimento  3 (.82) 3 (.79) 3 (.83) 

Confiança vertical 3 (.78) 3 (.77) - 

Justiça e respeito 4 (.86) 4 (.81) 4 (.83) 

Qualidade da liderança 4 (.90) 4 (.81) 4 (.89) 

Comportamentos ofensivos 4 (.70) - - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

A consistência interna de um questionário é tanto maior quanto 

mais perto de 1 estiver o valor da estatística analisada. O instrumento 

analisado neste estudo apresentou 2 fatores com excelente consistência 
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interna, 6 com boa consistência interna, 11 com aceitável consistência 

interna, 1 com consistência interna questionável e 1 com consistência 

interna pobre, resultando em um alfa de Cronbrach geral de 0,82, 

classificado como bom (GEORGE; MALLERY, 2003). 

Considerando os resultados da AFE do modelo em estudo, foi 

verificado o coeficiente alfa de Conbrach dos 13 fatores extraídos 

renomeados, conforme Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Consistência interna dos fatores originados pela AFE do 

modelo em estudo (COPSOQ-SesiPR).  
Fatores Número de itens  α de Conbrach 

Gestão do trabalho 19 .95 

Insegurança laboral 5 .89 

Exigências laborais 7 .81 

Possibilidade de desenvolvimento 4 .84 

Transparência do papel laboral 5 .79 

Conflito laboral 5 .73 

Comportamentos ofensivos 4 .70 

Relações sociais 5 .76 

Conflito trabalho-família 4 .76 

Influência no trabalho 4 .72 

Exigências de esconder a emoção 4 .64 

Ritmo de trabalho 2 .73 

Comunidade social no trabalho 2 .77 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

O fator 1 apresentou excelente nível de confiabilidade e os 

demais fatores apresentaram níveis satisfatórios de confiabilidade, 

resultando em um alfa de Conbrach geral de 0,82, classificado como um 

bom nível de confiabilidade (BLAND; ALTMAN, 1997). 

A partir da realização das AFC, AFE e verificação do 

coeficiente α de Conbrach do modelo em estudo, permaneceram os itens 

(n=70) e fatores (n=13) que apresentaram desempenhos aceitáveis, os 

quais constituíram o modelo final, o COPSOQ (versão média 

catarinense), juntamente com os fatores Saúde geral, Burnout, Estresse, 

Saúde mental e Satisfação no trabalho, totalizando 18 fatores 

(APÊNDICE E). 
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4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA ETAPA I – VALIDAÇÃO 

DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE RISCO PSICOSSOCIAL 

NO TRABALHO  

 

O objetivo desta etapa do estudo foi avaliar as propriedades 

psicométricas do COPSOQ II – versão média para o sul do Brasil, a 

partir da versão espanhola (SESI/PR, 2015), com vistas a identificar os 

itens com melhores resultados para compor a versão adaptada à língua 

portuguesa falada no Brasil.  Para isso, a validade e a consistência 

interna do instrumento foram testadas e os resultados demonstraram a 

possibilidade de o modelo final apresentar níveis aceitáveis de 

confiabilidade e validade de construto. Assim como no estudo de Silva, 

Wendt e Argimon (2017), as análises realizadas indicaram ser 

conveniente implementar alterações no modelo em estudo para o 

alcance de uma qualidade aceitável, desde que não violassem o modelo 

teórico do COPSOQ.  

Os estudos de validação do COPSOQ em outros países 

geralmente envolvem as versões médias e/ou longas do questionário e 

são baseados em diferentes versões do COPSOQ sucessivamente 

desenvolvidas pelos dinamarqueses e outros autores (DUPRET; 

BOCÉRÉAN; TEHERANI; FELTRIN; PEJTERSEN, 2012). Os 70 

itens que compõem a versão média do modelo final foram agrupados em 

13 fatores e, no que se refere aos resultados da AFE, os mesmos são 

convergentes com os modelos dinamarquês e espanhol, confirmando o 

desenvolvimento sucessivo do modelo original do questionário. As 

dimensões "Ritmo de trabalho", “Influência no trabalho” e “Conflito 

trabalho-família” estão presentes nas três versões.  

A Tabela 5 apresenta os coeficientes de consistência interna de 

cada fator nas três versões, e a Tabela 6 apresenta os coeficientes dos 13 

fatores originados pela AFE. É possível observar que os alfas derivados 

dos itens da versão brasileira são da mesma ordem de magnitude das 

outras versões. As versões média e curta do questionário dinamarquês 

não foram desenvolvidas focando apenas alfas altos, mas foram 

baseados, em primeiro lugar, na alta validade de conteúdo do 

instrumento global (DUPRET; BOCÉRÉAN; TEHERANI; FELTRIN; 

PEJTERSEN, 2012). É sabido que o valor do alfa de Cronbach depende 

do número de itens envolvidos, tendendo a ser maior com um maior 

número de itens. Essa característica poderia explicar e justificar alguns 

alfas mais fracos (calculados considerando apenas dois itens) 

(DUPRET; BOCÉRÉAN; TEHERANI; FELTRIN; PEJTERSEN, 2012; 

ROSÁRIO et al., 2017). A diferença nos coeficientes de consistência 
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interna entre os fatores foi mais evidente no que diz respeito ao fator 

“Insegurança laboral” do modelo final - constituído pelos itens dos 

fatores “Insegurança sobre as condições de trabalho” e “Insegurança 

sobre o emprego” - o qual apresentou um coeficiente mais alto do que o 

espanhol e o dinamarquês. Os alfas dos demais fatores são de magnitude 

similar nas três versões. 

 Considera-se que os resultados deste estudo ratificam a 

hipótese do modelo teórico que fundamenta o COPSOQ, assim como 

outras versões do questionário que foram adaptadas para outras línguas e 

culturas (NÜBLING; STÖßEL; HASSELHORN; MICHAELIS; 

HOFMANN, 2006; SHANG; PING; LIN-BO; HUA-KANG; JIAN, 

2008; SILVA et al., 2010; ALVARADO et al., 2012; DUPRET; 

BOCÉRÉAN; TEHERANI; FELTRIN; PEJTERSEN, 2012; 

MONCADA et al., 2014; IORDACHEA; PETREANUB, 2014; 

ZELASCHI et al., 2015; POURNIK et al., 2015; BERTHELSEN; 

HAKANEN; KRISTENSEN; LÖNNBLAD; WESTERLUND, 2016; 

ROSÁRIO et al., 2017; SILVA; WENDT; ARGIMON, 2017) e indicam 

que a versão média do COPSOQ II aqui proposta, o COPSOQ II (versão 

média catarinense), pode ser aplicada no estado de Santa Catarina, 

considerando trabalhadores com idade entre 19 a 70 anos.  

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ETAPA II – APLICAÇÃO 

DO INSTRUMENTO VALIDADO NA ETAPA I  

 

4.3.1 Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

A amostra da Etapa II do estudo foi constituída por 222 

participantes, sendo 174 (78,4%) da Indústria A e 48 (21,6%) da 

Indústria B, num total de 125 (56,3%) mulheres e 97 (43,7%) homens. 

 

Tabela 7 – Distribuição dos Grupos Etários dos participantes.  
Grupos etários n % 

18-24 anos 48 21,6 
23-39 anos 95 42,8 

40-59 anos 76 34,2 

60 anos ou mais 3 1,4 

Total 222 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 
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Os participantes da amostra apresentaram idade entre 18 e 60 

anos, com mediana de 32 anos, e idade média de 33,9 anos (±11,6). Na 

Indústria A, a idade média foi de 33,7 anos (±11,5) e na Indústria B, de 

34,6 anos (±12,1).    

Os Grupos Etários que se fizeram representar por um maior 

número de participantes foram o de 25 a 39 anos, seguido do grupo 

etário de 40 a 59 anos, conforme apresentado na Tabela 7. 

As características da relação entre Sexo e Idade da amostra são 

apresentadas na Tabela 8, a seguir. 

 

Tabela 8 – Caracterização da Idade por Sexo dos participantes. 
 Média Mediana Mín. Máx. DP 

Feminino 32,6 30,0 18 57 9,3 

Masculino 35,7 38,0 18 60 14,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; Mín= mínimo; Máx.= 

máximo; DP= desvio padrão. 

 

A Figura 10 representa a mediana da distribuição da Idade dos 

participantes em relação ao Sexo. 

 

Figura 10 - Mediana da Idade por Sexo dos participantes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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A Tabela 9 apresenta a distribuição dos Grupos Etários por 

Sexo dos participantes.  

 

Tabela 9 – Distribuição dos Grupos Etários por Sexo dos participantes. 

   Grupos Etários 

 n % 

18-

24 

anos 

23-

39 

anos 

40-

59 

anos 

60 

anos 

ou 

mais 
Sexo 

Feminino 125 56,3 17 68 40 0 

Masculino 97 43,7 31 27 36 3 

Total  222 100,0 48 95 76 3 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %=porcentagem. 

 

Quanto ao Estado Civil, a maioria da amostra é solteira 

(53,9%), predominantemente no grupo etário 23 a 39 anos (51 

participantes). A Tabela 10 apresenta a distribuição dos Grupos Etários 

por Estado Civil.  

 

Tabela 10 – Distribuição dos participantes por Estado Civil e Grupo 

Etário. 

   Grupos Etários 

 n % 

18-

24 

anos 

23-

39 

anos 

40-

59 

anos 

60 

anos 

ou 

mais 
Estado 

Civil Solteiro 119 53,6 39 51 29 0 

Casado 

União 

estável 99 44,6 9 44 43 0 

Separado 

Divorciado 4 1,8 0 0 4 3 

Total  222 100,0 48 95 76 3 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 
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Quanto à Escolaridade, a amostra se distribuiu entre duas 

categorias: 70 (31,5%) participantes afirmam ter cursado o Ensino 

Fundamental e 152 (68,5%) o Ensino Médio.  

As Tabelas 11 e 12 apresentam a distribuição da Escolaridade 

por Grupos Etários e por Sexo, respectivamente.  

 

Tabela 11 – Distribuição dos participantes por Escolaridade e Sexo. 

 Sexo Feminino Sexo Masculino 

 n % n % 

Escolaridade Ensino 

Fundamental 30 24 40 41,2 

Ensino Médio 95 76 57 58,8 

Total  125 100 97 100 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. n= amostra; %= porcentagem. 

 

Tabela 12 – Distribuição dos participantes por Escolaridade e Grupo 

Etário. 

   Grupos Etários 

 n % 

18-

24 

anos 

23-

39 

anos 

40-

59 

anos 

60 

anos 

ou 

mais 
Escolaridade Ens. 

Fund. 70 31,5 9 21 37 3 

Ens. 

Médio 152 68,5 39 74 39 0 

Total  222 100,0 48 95 76 3 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 

 

Quanto ao Setor de Trabalho, 89,2% da amostra manifestaram 

vínculo com o setor de Cortes, seguidos de 12% com os setores de 

Evisceração e Refile (TABELA 13). 
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Tabela 13 – Distribuição dos participantes por Setor (geral e por 

indústria). 

   Indústria A Indústria B 

 n % n % n % 

Setor 
Cortes 198 89,2 156 89,6 

4

2 87,5 

Evisceração 12 5,4 9 5,2 3 6,3 

 Refile 12 5,4 9 5,2 3 6,3 

Total  222 100,0 174 100,0 
4

8 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 

 

Quanto à Função desempenhada na atividade frigorífica, 68,9% 

da amostra referiram ser Operadores de Produção, 23,9% Auxiliares de 

Produção, 5,4% Refiladores e 1,8% Desossadores (TABELA 14). 

 

Tabela 14 – Distribuição dos participantes da amostra por Função (geral 

e por indústria). 

   Indústria A Indústria B 

 n % n % n % 

Setor Desossador 4 1,8 3 1,7 1 2,1 

Refilador 12 5,4 9 5,2 3 6,2 

 

Operador de 

produção 

153 68,9 121 69,5 32 66,7 

 

Auxiliar de 

produção 

53 23,9 41 23,6 12 25,0 

Total  222 100,0 174 100,0 48 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 

 

Quanto ao Tempo de Contrato neste local de trabalho, 61,3% 

trabalha na indústria estudada há até 5 anos, e 38,7% trabalham há mais 

de 5 anos (TABELA 15). 
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Tabela 15 – Distribuição dos participantes por Tempo de Contrato (geral 

e por indústria). 

   Indústria A Indústria B 

 n % n % n % 

Tempo 

de 

contrato 

Até 5 anos 136 61,3 107 61,5 29 60,4 

Mais de 5 

anos 

86 38,7 67 38,5 19 39,6 

Total  222 100,0 174 100,0 48 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %=porcentagem. 

 

Quanto às Exigências do Trabalho, 72,5% da amostra 

manifestou que sua percepção quanto a este item é de que as exigências 

de seu trabalho são mentais e físicas simultaneamente, enquanto 18,5% 

consideram que são predominantemente físicas e 9,0% consideram que 

são predominantemente mentais (TABELA 16). 

 

Tabela 16 – Distribuição dos participantes por Exigências do Trabalho 

(geral e por indústria). 

   Indústria A Indústria B 

 n % n % n % 

Exigências 

do 

Trabalho 

Mentais 20 9,0 15 8,6 5 10,4 

Físicas 41 18,5 32 18,4 9 18,8 

 
Ambas 161 72,5 127 73,0 34 70,8 

Total  222 100,0 174 100,0 48 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 

 

Quanto ao Turno de Trabalho, 90,1% da amostra desenvolve 

suas atividades laborais nos turnos Matutino/Vespertino, enquanto 9,9% 

as desempenham nos turnos Vespertino/Noturno (TABELA 17). 
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Tabela 17 – Distribuição dos participantes por Turno de Trabalho (geral 

e por indústria). 

   Indústria A Indústria B 

 N % n % n % 

Turno de 

Trabalho 

Matutino 

Vespertino 

200 90,1 157 90,2 43 89,6 

Vespertino 

Noturno 

22 9,9 17 9,8 5 10,4 

Total  222 100,0 174 100,0 48 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 

 

Quanto às Horas de Jornada de Trabalho, 70,7% da amostra 

manifestou que trabalha 8,48 horas diárias (8,48h x 5 dias/semana), 

enquanto 9,0% trabalham 8 horas diárias e 20,3% trabalham 6 horas 

diárias (TABELA 18).  

 

Tabela 18 – Distribuição dos participantes por Horas de Jornada (geral e 

por indústria). 

   Indústria A Indústria B 

 N % n % n % 

Horas de 

Jornada 

6,00 45 20,3 35 20,1 10 20,8 

8,00 20 9,0 15 8,6 5 10,4 

 
8,48 157 70,7 124 71,3 33 68,8 

Total  222 100,0 174 100,0 48 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 

 

Com a realização do teste de U de Mann Whitney, identificou-

se que não houveram diferenças significativas entre os grupos de 

participantes da Indústria A e Indústria B quanto às variáveis Sexo 

(U=4068, p=0,750), Idade (U=4019, p=0,691), Estado Civil (U=4102, 

p=0,829), Escolaridade (U=3969, p=0,514), Setor (U=4086, p=0,672), 

Função (U=4166, p=0,975), Tempo de Contrato (U=4103, p=0,854), 

Exigências do Trabalho (U=4073, p=0,739), Turno de Trabalho 

(U=4149, p=0,895) e Horas de Jornada (U=4083, p=0,769).  
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4.3.2 Fatores de risco psicossocial do trabalho 

 

Os valores médios dos fatores do COPSOQ (versão média 

catarinense) da amostra da Etapa II deste estudo, assim como sua 

classificação de risco para a saúde a partir dos pontos de corte (2.33 e 

3.66), são apresentados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Classificação dos resultados do COPSOQ II (versão média 

catarinense). 
Fator Média  DP Classificação de Risco 

para a Saúde 

1.Gestão do trabalho 2,5  1,0 Intermediário 

2. Insegurança laboral  3,8  1,0 Favorável 

3.Exigências laborais  3,3  0,6 Intermediário 

4.Possibilidades de 

desenvolvimento  

3,3  1,3 
Intermediário 

5.Transparência do papel 

laboral  

1,8  1,1 
Favorável 

6.Conflito laboral 2,6  0,9 Intermediário 
7.Comportamentos 

ofensivos 

4,8  0,5 
Favorável 

8.Relações sociais 2,0  0,7 Favorável 

9.Conflito trabalho-família 2,9  1,3 Intermediário 

10.Influência no trabalho 3,3  1,1 Intermediário 

11.Exigência de esconder 

as emoções 

3,2  0,8 
Intermediário 

12.Ritmo de trabalho 2,2  0,7 Crítico 

13.Comunidade social no 

trabalho 

1,4  0,6 
Favorável 

14.Saúde geral 2,8  1,2 Intermediário 

15.Burnout 3,1  1,1 Intermediário 

16.Estresse 3,1  1,4 Intermediário 

17.Saúde mental 3,3  0,9 Intermediário 

18.Satisfação no trabalho 2,9  1,0 Intermediário 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *DP= desvio padrão. 

 

Os valores médios da amostra apresentam uma classificação 

“Favorável” nos fatores “Insegurança Laboral”, “Transparência no Papel 

Laboral”, “Comportamentos Ofensivos”, “Relações Sociais” e 

“Comunidade Social no trabalho”.  
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Os fatores “Gestão do Trabalho”, “Exigências Laborais”, 

“Possibilidades de Desenvolvimento”, “Conflito Laboral”, “Conflito 

Trabalho-Família”, “Influência no Trabalho”, “Exigência de Esconder 

as Emoções”, “Saúde Geral”, “Burnout”, “Estresse”, “Saúde Mental” e 

“Satisfação no Trabalho” são classificados como “Intermediário”.  

O fator “Ritmo de Trabalho” foi classificado como “Crítico”.   

A distribuição da amostra, e o respectivo percentual, por 

classificação do risco para saúde são apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Frequência e percentual da classificação dos fatores do 

COPSOQ II (versão média catarinense). 
 Classificação do risco para a saúde 

 Favorável Intermediário Crítico 

Fator n  % n  % n  % 

1. Gestão do trabalho 76 34,3 68 34,7 69 31,0 

2. Insegurança laboral  194 87,4 0 0 28 12,6 

3. Exigências laborais  161 72,4 0 0 61 27,6 

4. Possibilidades de 

desenvolvimento  

9 4,1 161 72,5 52 23,4 

5. Transparência do papel 

laboral  

158 71,2 20 9,0 44 19,8 

6. Conflito laboral 81 36,6 79 35,6 62 27,9 

7. Comportamentos 

ofensivos 

218 98,2 0 0 4 1,8 

8. Relações sociais 101 45,5 93 42 28 12,5 

9. Conflito trabalho-

família 

118 53,1 65 29,3 39 17,6 

10.  Influência no trabalho 155 69,8 0 0 67 30,2 

11.  Exigência de esconder 

as emoções 

140 63 78 35,2 4 1,8 

12. Ritmo de trabalho 32 14,4 88 39,6 10

2 

46,0 

13. Comunidade social no 

trabalho 

169 76,1 49 22,1 4 1,8 

14. Saúde geral 141 63,5 32 14,4 49 22,1 

15. Burnout 138 62,1 45 20,3 39 17,6 

16. Estresse 119 53,6 44 19,8 59 26,6 

17. Saúde mental 175 78,8 0 0 47 21,2 

18. Satisfação no trabalho 142 63,9 71 32,0 9 4,1 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 
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Os participantes apresentaram uma maior distribuição de 

classificação de risco crítico (acima de 30%) para os fatores “Ritmo de 

Trabalho” (46%), “Gestão do Trabalho” (31%) e “Influência no 

Trabalho” (30,2%). 

 

Tabela 21 – Médias dos itens do fator Ritmo de Trabalho (geral e por 

indústria). 

   Indústria A Indústria B 

 Média DP Média DP Média DP 

Itens Você precisa 
trabalhar muito 

rápido? 

 

2,3 0,6 2,3 0,6 2,2 0,6 

 O seu ritmo de 

trabalho é 
agitado o dia 

todo? 

2,2 0,6 2,2 0,6 2,3 0,6 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *DP= desvio padrão. 

 

Os valores médios, geral e por indústria, dos dois itens que 

constituem o fator “Ritmo de Trabalho”, classificado como “Crítico” 

pelo participantes em função da valor médio obtido, são apresentados na 

Tabela 21, e a frequência e porcentagem por resposta aos dois itens do 

referido fator são apresentadas na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Frequência e porcentagem por resposta aos itens do fator 

Ritmo de Trabalho (geral). 

 
Quase sempre 

Sempre Frequentemente Às vezes Raramente  
Quase nunca 

Nunca 

 N % n % n % n % n % 

 Você 

precisa 
trabalhar 

muito 
rápido? 

137 61,7 37 16,7 36 16,2 12 5,4 0 0 

 O seu 

ritmo de 
trabalho é 

agitado o 

dia todo? 

135 60,8 42 18,9 37 16,8 4 1,8 4 1,8 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *n= amostra; %= porcentagem. 
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Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

de participantes da Indústria A e Indústria B quanto aos resultados da 

classificação dos fatores do COPSOQ II – versão média catarinense, 

conforme o teste de U de Mann Whitney, como segue: “Gestão do 

Trabalho” (U=3779, p=0,312), “Insegurança Laboral” (U=4096, 

p=0,837), “Exigências Laborais” (U=3912, p=0,501), “Possibilidades de 

Desenvolvimento” (U=3872, p=0,436), “Transparência do Papel 

Laboral” (U=3814, p=0,343), “Conflito Laboral” (U=3878, p=0,446), 

“Comportamentos Ofensivos” (U=3911, p=0,422), “Relações Sociais” 

(U=4081, p=0,804), “Conflito Trabalho-família” (U=3476, p=0,271), 

“Influência no Trabalho” (U=3865, p=0,426), “Exigência de Esconder 

as Emoções” (U=3858, p=0,417), “Ritmo de Trabalho” (U=3881, 

p=0,443), “Comunidade Social no Trabalho” (U=4073, p=0,750), 

“Saúde Geral” (U=3896, p=0,460), “Burnout” (U=3780, p=0,309), 

“Estresse” (U=3770, p=0,299), “Saúde Mental” (U=3837, p=0,383) e 

“Satisfação no Trabalho” (U=4099, p=0,834). 

Foram encontradas correlações fracas e negativas entre o fator 

crítico “Ritmo de Trabalho” e as variáveis “Escolaridade” (r=-0,230, 

p≤0,001) e “Exigências Laborais” (r=-0,248, p≤0,000). Este resultado 

significa que, quanto maior a escolaridade e quanto maior a exigência 

laboral sobre o participante, mais intenso é o ritmo de trabalho. 

As Tabelas a seguir (Tabelas 23 e 24) apresentam os resultados 

dos fatores do COPSOQ II (versão média catarinense) organizados pela 

orientação das escalas, utilizando os dois pontos de corte do COPSOQ 

(2.33 e 3.66), de acordo com o risco para saúde. 
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Tabela 23 - Fatores do COPSOQ II (versão média catarinense) obtidos 

no estudo e sua classificação de risco à saúde. O valores mais baixos 

correspondem aos piores resultados. 
Fator Mé

dia 

DP Classificação de Risco para a 

Saúde 

2.Insegurança laboral  3,8  1,0 Favorável 

3.Exigências laborais  3,3  0,6 Intermediário 

6.Conflito laboral 2,6  0,9 Intermediário 

7.Comportamentos 

ofensivos 

4,8 0,5 
Favorável 

9.Conflito trabalho-

família 

2,9  1,3 Intermediário 

11.Exigência de 

esconder as emoções 

3,2  0,8 Intermediário 

12.Ritmo de trabalho 2,2  0,7 Crítico 

15.Burnout 3,1  1,1 Intermediário 

16.Estresse 3,1  1,4 Intermediário 

17.Saúde mental 3,3  0,9 Intermediário 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *DP= desvio padrão. 

 

Para as escalas nas quais o valor mais baixo é o pior resultado 

(Tabela 23), a “Idade” correlacionou-se de forma fraca e negativa com o 

fator “Exigências Laborais” (r=-0,238, p≤0,000). Este resultado 

significa que, quanto maior a idade, melhor o resultado neste fator. A 

“Idade” também se correlacionou com o fator “Burnout”, porém, de 

forma muito fraca e positiva (r=0,193, p≤0,004), o que representa que, à 

medida que a idade aumenta, o resultado deste fator piora, ou seja, ao 

burnout aumenta. 
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Tabela 24 - Fatores do COPSOQ II (versão média catarinense) obtidos 

no estudo e sua classificação de risco à saúde. Os valores mais altos 

correspondem aos piores resultados. 
Fator Média DP Classificação de Risco para a 

Saúde 

1.Gestão do trabalho 2,5  1,0 
Intermediário 

4.Possibilidades de 

desenvolvimento  

3,3  1,3 
Intermediário 

5.Transparência do 

papel laboral  

1,8  1,1 
Favorável 

8.Relações sociais 2,0  0,7 
Favorável 

10.Influência no 

trabalho 

3,3  1,1 
Intermediário 

13.Comunidade social 

no trabalho 

1,4  0,6 
Favorável 

14.Saúde geral 2,8  1,2 
Intermediário 

18.Satisfação no 

trabalho 

2,9  1,0 
Intermediário 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *DP= desvio padrão. 

 

Para as escalas nas quais os valores mais altos representam o 

pior resultado (Tabela 24), a variável “Idade” correlacionou-se de forma 

negativa e muito fraca com o fator “Comunidade Social no Trabalho” 

(r=-0,190, p≤0,005). Este resultado significa que, quanto maior a idade, 

mais evidencia uma dinâmica de relacionamentos entre os indivíduos 

que constituem aquele ambiente de trabalho, de forma direta ou indireta, 

os quais compartilham um conjunto de regras, princípios normativos e 

de valores específicos que servem para mediar o processo de relação 

entre os diversos atores. A variável “Idade” também se correlacionou de 

forma fraca com o fator “Possibilidades de Desenvolvimento”, porém, 

de forma positiva (r=0,190, p≤0,005), o que representa que, à medida 

que a idade aumenta, o significado do trabalho é mais opressivo, mais 

rígido, sem possibilidade de metas a médio e a longo prazo e mais 

adequadas ao próprio desenvolvimento humano, enquanto trabalhador. 

Os valores médios, agrupados por Sexo, que classificam os 
fatores do COPSOQ II (versão média catarinense) estão apresentadas na 

Tabela 25. 
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Tabela 25 – Resultado das Médias dos fatores do COPSOQ II – versão 

média catarinense, por Sexo. 

Fator Feminino Masculino 

 Média DP Média DP 

Gestão do trabalho  2,5 1,0 2,4 1,1 

Insegurança laboral  3,7 1,0 3,8 0,9 

Exigências laborais  3,3 0,6 3,3 0,6 

Possibilidades de desenvolvimento  3,0 1,4 3,7 1,2 

Transparência do papel laboral  1,8 1,1 1,9 1,0 

Conflito laboral  2,6 0,9 2,6 1,0 

Comportamentos ofensivos  4,8 0,6 4,8 0,3 

Relações sociais  2,1 0,6 1,8 0,8 

Conflito trabalho-família  2,6 1,2 3,3 1,2 

Influência no trabalho  3,2 1,1 3,4 1,1 

Exigência de esconder emoções  3,2 0,9 3,2 0,6 

Ritmo de trabalho  2,2 0,6 2,1 0,7 

Comunidade social no trabalho  1,5 0,6 1,2 0,5 

Saúde geral  3,1 1,0 2,4 1,3 

Burnout  2,7 1,0 3,6 1,1 

Estresse  2,7 1,3 3,5 1,4 

Saúde mental  3,1 0,8 3,5 0,9 

Satisfação no trabalho  2,9 0,8 2,9 1,2 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *DP= desvio padrão. 

 
Quanto ao fator “Ritmo de Trabalho”, ambos os sexos 

obtiveram os piores valores médios. Porém, para o Sexo masculino a 

média para este fator foi mais baixa do que a do Sexo feminino, assim 

como no fator “Possibilidades de Desenvolvimento”.  

Não foram observadas correlações entre o fator crítico “Ritmo 

de Trabalho” e o Sexo feminino. Quanto ao Sexo masculino, o fator 

“Ritmo de Trabalho” correlacionou-se de forma moderada e 

positivamente com a variável “Tempo de Contrato” (r=0,408, p≤0,000), 

ou seja, à medida que o tempo de contrato aumenta, o ritmo de trabalho 

aumenta; e de forma fraca e negativa com as variáveis “Escolaridade” 

(r=-0,319, p≤0,001), “Exigências Laborais” (r=-0,324, p≤0,001) e 

“Horas de Jornada” (r=-0,287, p≤0,004). Estes resultados representam 
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que, à medida que a escolaridade aumenta, as exigências laborais e as 

horas de jornada aumentam, enquanto que o ritmo de trabalho diminui. 

Na Tabela 26 encontram-se tabulados os valores médios, 

agrupados por Indústria (A e B), e a correspondente classificação dos 

fatores do COPSOQ II (versão média catarinense) do estudo. 

 

Tabela 26 – Resultado das Médias dos fatores do COPSOQ II (versão 

média catarinense), por Indústria A e B. 

Fator Indústria A Indústria B 

 Média DP Média DP 

Gestão do trabalho  2,5 1,1 2,3 1,0 

Insegurança laboral  3,7 1,0 3,8 1,1 

Exigências laborais  3,3 0,6 3,7 0,6 

Possibilidades de desenvolvimento  3,3 1,3 3,2 1,4 

Transparência do papel laboral  1,9 1,1 1,6 0,9 

Conflito laboral  2,6 0,9 2,7 0,9 

Comportamentos ofensivos  4,8 0,5 4,8 0,5 

Relações sociais  2,0 0,7 1,9 0,7 

Conflito trabalho-família  2,9 1,3 3,1 1,2 

Influência no trabalho  3,3 1,1 3,2 1,1 

Exigência de esconder emoções  3,2 0,8 3,1 0,7 

Ritmo de trabalho  2,1 0,7 2,2 0,7 

Comunidade social no trabalho  1,4 0,6 1,4 0,6 

Saúde geral  2,8 1,2 2,7 1,2 

Burnout  3,1 1,2 3,2 1,1 

Estresse  3,0 1,4 3,2 1,3 

Saúde mental  3,3 0,9 3,4 0,8 

Satisfação no trabalho  2,9 1,0 2,9 1,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *D.P= desvio padrão. 

 

Conforme apontam os resultados, tanto a Indústria A, quanto a 

Indústria B, obtiveram as piores médias para o fator “Ritmo de 

Trabalho”.  

Nos resultados da Indústria A foram observadas correlações 

fracas e negativas entre o fator crítico “Ritmo de Trabalho” e as 

variáveis “Escolaridade” (r=-0,241, p≤0,001) e “Exigências Laborais” 

(r=-0,250, p≤0,001), ou seja, à medida que a escolaridade e as 
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exigências laborais diminuem, o ritmo de trabalho aumenta. Não foram 

encontradas correlações entre o fator crítico e as variáveis da Indústria 

B.  

Os resultados médios por Setor de Atividade desenvolvida no 

âmbito dos frigoríficos, que classificam os fatores do COPSOQ II 

(versão média catarinense), estão representados na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Resultado das Médias dos fatores do COPSOQ II – versão 

média catarinense, por Setor de Atividade. 

Fator Cortes Evisceração Refile 

 Média DP Média DP Média DP 

Gestão do trabalho  2,5 1,0 2,4 0,5 2,2 1,7 

Insegurança laboral  3,8 1,0 3,5 1,0 3,7 0,2 

Exigências laborais  3,3 0,6 3,3 1,1 3,0 0,1 

Possibilidades de 

desenvolvimento  

3,4 1,3 2,2 1,9 2,7 1,7 

Transparência do papel 

laboral  

1,8 1,1 1,5 0,4 1,9 1,3 

Conflito laboral  2,5 0,9 3,7 0,3 2,8 0,3 

Comportamentos 

ofensivos  

4,8 0,5 5,0 0,0 4,8 0,2 

Relações sociais  1,9 0,7 2,4 0,7 1,8 0,5 

Conflito trabalho-

família  

2,9 1,2 3,5 1,2 3,0 0,7 

Influência no trabalho  3,3 1,1 3,8 1,1 3,5 0,8 

Exigência de esconder 

emoções  

3,2 0,8 3,1 0,7 4,2 0,2 

Ritmo de trabalho  2,2 0,7 1,8 0,6 2,1 0,1 

Comunidade social no 

trabalho  

1,3 0,6 2,3 0,5 1,0 0,0 

Saúde geral  2,8 1,2 2,3 0,5 4,0 0,0 

Burnout  3,1 1,2 2,5 0,9 3,6 0,9 

Estresse  3,1 1,4 3,2 0,9 2,9 0,1 

Saúde mental  3,3 0,9 3,6 0,4 2,9 0,2 

Satisfação no trabalho  2,8 1,0 2,7 0,5 3,7 1,0 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *DP= desvio padrão. 

 

Para os três setores apresentados, as piores médias são as do 

fator “Ritmo de Trabalho”, com 2,2, 1,8 e 2,1, porém, no setor 
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“Evisceração” a média do fator “Influência no Trabalho” também foi 

ruim, assim como foi ruim a média do fator “Satisfação no Trabalho” no 

Setor “Refile”. 

Foram observadas correlações entre os setores e o fator crítico 

“Ritmo de Trabalho”. No setor “Cortes”, o “Ritmo de Trabalho” 

correlacionou-se negativamente e de forma fraca com a “Escolaridade” 

(r=-0,229, p≤0,001) e com as “Exigências Laborais” (r=-0,271, 

p≤0,000). Estes resultados representam que, quanto maior a 

escolaridade, menos intenso o ritmo de trabalho, e que quanto mais 

exigências laborais, menos intenso o ritmo de trabalho. 

No setor “Evisceração”, o “Ritmo de Trabalho” correlacionou-

se muito fortemente e de forma negativa com o “Estado Civil” (r=-

0,866, p≤0,000), ou seja, participantes solteiros tem ritmo de trabalho 

mais intenso. O mesmo fator crítico também se correlacionou muito 

fortemente, porém positivamente, com as variáveis “Função” (r=0,866, 

p≤0,000) e “Sexo” (r=0,816, p≤0,001). Estes resultados representam 

que, auxiliares e operadores de produção, especialmente do sexo 

masculino, tem ritmo de trabalho mais intense que os demais. 

No setor “Refile”, o fator “Ritmo de Trabalho” correlacionou-se 

muito fortemente e de forma negativa com as variáveis “Idade” (r=-

0,837, p≤0,001) e “Tempo de Contrato” (r=-0,837, p≤0,001). Estes 

resultados significam que, quanto maior a idade e quanto mais tempo de 

contrato, menos intenso é o ritmo de trabalho. 

Os valores médios que classificam os fatores do COPSOQ II 

(versão média catarinense) por Função desempenhada pelos 

participantes são apresentados na Tabela 28. 

O fator “Ritmo de Trabalho” apresenta as piores médias para as 

funções “Refilador”, “Operador de Produção” e “Auxiliar de Produção”. 

Os fatores “Saúde Geral” e “Satisfação no Trabalho” também 

apresentaram os piores índices para a função “Refilador”, e o fator 

“Possibilidades de Desenvolvimento” para a função “Desossador”. 

Foram encontradas correlações entre as funções “Refilador”, 

“Operador de Produção” e “Auxiliar de Produção” e o fator crítico 

“Ritmo de Trabalho”. Entretanto, não foram encontradas correlações 

entre o fator crítico e a função “Desossador”. 
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Tabela 28 – Resultado das Médias dos fatores do COPSOQ II – versão 

média catarinense, por Função. 

Fator Desossador Refilador 

Operador  

de  

produção 

Auxiliar 

 de  

produção 
 Média DP Média DP Média DP Média DP 

Gestão do trabalho  2,9 0 2,2 1,7 2,6 1,0 2,0 0,8 

Insegurança 

laboral  
2,8 0 3,7 0,2 3,6 0,9 4,2 1,1 

Exigências 

laborais  
2,6 0 3,0 0,1 3,3 0,6 3,4 0,7 

Possibilidades de 

desenvolvimento  
4,0 0 2,7 1,8 3,5 1,3 3,0 1,4 

Transparência do 

papel laboral  
3,0 0 1, 9 1,4 2,0 1,2 1,2 0,3 

Conflito laboral  2,4 0 2,8 0,3 2,6 0,9 2,7 1,0 
Comportamentos 

ofensivos  
5,0 0 4,8 0,3 4,8 0,3 4,7 0,9 

Relações sociais  2,5 0 1,8 0,5 2,0 0,7 1,7 0,7 
Conflito trabalho-

família  
2,5 0 3,0 0,7 2,8 1,3 3,2 1,0 

Influência no 

trabalho  
3,3 0 3,5 0,8 3,4 1,1 3,0 1,0 

Exigência de 

esconder emoções  
3,2 0 4,7 0,2 3,3 0,7 2,9 0,7 

Ritmo de trabalho  3,0 0 2,1 0,2 2,0 0,7 2,3 0,7 
Comunidade 

social no trabalho  
2,5 0 1,0 0,0 1,3 0,5 1,5 0,7 

Saúde geral  3,0 0 4,0 0,0 2,8 1,2 2,4 1,2 

Burnout  3,0 0 3,6 0,9 3,1 1,1 3,1 1,3 

Estresse  2,7 0 2,9 0,1 3,0 1,5 3,3 1,3 

Saúde mental  3,0 0 2,9 0,2 3,2 0,9 3,6 0,8 

Satisfação no 

trabalho  
1,0 0 3,7 1,0 2,8 0,8 3,1 1,3 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. *DP= desvio padrão. 

 
Na função “Refilador”, o fator “Ritmo de Trabalho” 

correlacionou-se de forma muito forte e positivamente com a variável 

“Idade” (r=0,837, p≤0,001) e de forma muito forte e negativamente com 
a variável “Tempo de Contrato” (r=-0,837, p≤0,001). Estes resultados 

representam que, quanto mais idade, mais intenso o ritmo de trabalho; e 

que, quanto menor o tempo de contrato, mais intenso o ritmo de 

trabalho. 



116 

 

Na função “Operador de Produção”, o fator “Ritmo de 

Trabalho” correlacionou-se de forma fraca e positivamente com as 

variáveis “Tempo de Contrato” (r=0,240, p≤0,003) e “Horas de Jornada” 

(r=0,265, p≤0,001), e de forma fraca e negativamente com a variável 

“Exigências Laborais” (r=-0,343, p≤0,000). Estes resultados 

representam que, quanto mais tempo de contrato e quanto mais horas de 

jornada de trabalho, mais intenso o ritmo de trabalho; e que quanto mais 

exigências laborais, menos intenso o ritmo de trabalho. 

Na função “Auxiliar de Produção”, o fator crítico “Ritmo de 

Trabalho” correlacionou-se de forma moderada e positivamente com as 

variáveis “Estado Civil” (r=0,550, p≤0,000) e “Horas de Jornada” 

(r=0,414, p≤0,002), e de forma moderada e negativamente com a 

variável “Escolaridade” (r=-0,550, p≤0,000). Estes resultados 

representam que, participantes solteiros apresentam ritmo de trabalho 

mais intenso, e que quanto mais horas de jornada e quanto menor a 

escolaridade, mais intenso o ritmo de trabalho. 

Com relação a Etapa II do estudo, considerando o grande 

número de dados analisados, foi elaborada uma síntese dos resultados 

que serão discutidos na sequência. 

Quanto ao perfil sociodemográfico da amostra, a mesma foi 

constituída, predominantemente, por participantes do Sexo feminino 

(56,3%), adultos (42,8%), solteiros (53,9%), que cursaram o ensino 

médio (68,5%), que trabalham no setor de Cortes (89,2%), com 

prevalência da função de Operadores de produção (68,9%), que 

trabalham a até cinco anos nas indústrias estudadas (61,3%), que 

consideram que seu trabalho demanda exigências físicas e mentais 

(72,5%), que trabalham em turno diurno (90,1%), durante 8h48min por 

dia (70,7%). 

Quanto aos riscos psicossociais do trabalho, a amostra 

identificou que, dos 18 fatores resultantes do processo de validação do 

instrumento COPSOQ II – versão média catarinense, 5 foram 

classificados como “Favorável”, doze foram classificados como 

“Intermediário” e um como “Crítico” - o fator “Ritmo de Trabalho”. 

Não foram observadas diferenças significativas entre os resultados dos 

dois grupos de participantes quanto à classificação dos fatores do 

COPSOQ (versão média catarinense). 

Quanto ao fator crítico encontrado, “Ritmo de trabalho”, os dois 

itens que o constituem apresentaram médias ruins (baixas) nos dois 

grupos de participantes. 

Foram observadas correlações entre o fator crítico “Ritmo de 

Trabalho” e as variáveis sociodemográficas. Para efeitos de discussão 
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dos resultados, serão abordadas, especialmente, as correlações 

encontradas com classificação de “moderada” a “muito forte”, como 

segue: 

- quanto aos trabalhadores do Sexo masculino, observou-se correlação 

moderada e positiva entre o fator “Ritmo de Trabalho” e a variável 

“Tempo de Contrato”; 

- quanto ao setor “Evisceração”, observou-se correlação muito forte e 

negativa entre o fator “Ritmo de Trabalho” e a variável “Estado Civil”; e 

correlação muito forte e positiva entre o fator “Ritmo de Trabalho” e as 

variáveis “Sexo” e “Função”; 

-  quanto à função “Refilador”, observou-se correlação muito forte e 

positiva entre o fator “Ritmo de Trabalho” e a variável “Idade”; e 

correlação muito forte e negativa entre o fator “Ritmo de Trabalho” e a 

variável “Tempo de Contrato”; 

- quanto à função “Auxiliar de Produção”, observou-se correlação 

moderada e positiva entre o fator “Ritmo de Trabalho” e as variáveis 

“Estado Civil” e “Horas de Jornada”; e correlação moderada e negativa 

entre o fator “Ritmo de Trabalho” e a variável “Escolaridade”. 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA ETAPA II – APLICAÇÃO 

DO INSTRUMENTO VALIDADO NA ETAPA I 

 

4.4.1 Quanto aos dados sociodemográficos da amostra 

 

Quanto ao sexo dos participantes da amostra da Etapa II deste 

estudo, a prevalência de participantes foi do sexo feminino (56,3%), 

resultado que é corroborado por outros estudos, nacionais e 

internacionais, realizados somente junto à trabalhadores de frigoríficos 

de aves, com a prevalência de participantes do sexo feminino (REIS et 

al., 2012; REIS; MORO, 2012; TIRLONI et al., 2012; HUTZ; ZANON; 

BRUM NETO, 2013; RAMOS; REIS; TIRLONI; MORO, 2015; 

TIRLONI; REIS; MORO, 2015; TIRLONI; REIS; RAMOS; MORO, 

2017; TIRLONI; REIS; DIAS; MORO, 2018; LIMA; MORO; 

COTRIM, 2019), nos quais a maioria dos participantes também foram 

mulheres. 

O predomínio da força de trabalho feminina em frigoríficos de 

aves se justifica pela própria caracterização do trabalho nestas indústrias 

e merece atenção especial. No estudo realizado por Marcatti (2014), a 

autora constatou que as mulheres se encontravam em locais específicos 

da linha de produção, estando centralmente alocadas nos setores onde 

havia a nória e as esteiras, no entanto, a gerência era trabalho 
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majoritariamente realizado por homens. Logo, segundo a autora, as 

mulheres estão também inseridas na linha de produção do frigorífico nos 

setores onde existe maior pressão por produtividade, como também a 

presença fiscalizadora e de controle da gerência, uma vez que se trata 

dos setores onde o ritmo do trabalho é determinado pela cadência de 

funcionamento das máquinas que circulam o frango (nória e esteiras) e 

nas funções em que a manipulação do frango produz muitos resíduos, 

como sangue e penas.  

Nesta mesma perspectiva, Graf e Coutinho (2012) investigaram 

sobre o trabalho de mulheres atuantes em um abatedouro avícola em 

Santa Catarina. As autoras colocam que divisão sexual efetuada com os 

pressupostos tayloristas nas indústrias de abate e processamento de aves 

operou para impelir determinados cargos às mulheres e outros aos 

homens, destinando às mulheres as atividades com maior pressão de 

tempo, rotina e repetição de tarefas e, assim, a linha de produção ficou 

feminilizada. O estudo evidenciou que o emprego da força feminina foi 

usado estrategicamente pela organização nos processos mais exigentes e 

dificultosos da produção avícola, que eram os trabalhos de desmonte do 

animal e embalagem dos produtos, em que havia a necessidade de a 

trabalhadora acompanhar o ritmo da máquina. Para as autoras, a 

educação familiar direcionada à submissão e obediência pela qual as 

mulheres passam (HIRATA, 2002) também se evidenciou no 

abatedouro, uma vez que as mesmas não conseguiam se posicionar 

diante das mudanças na empresa. Por meio da análise do sentido do 

trabalho relacionado à divisão sexual, Graf e Coutinho (2012) 

compreenderam que as mulheres participantes do estudo exerciam 

atividades no abatedouro mais desvalorizadas, porém, não 

compreendiam dessa maneira, mas sim como posições “naturais” de 

homens e mulheres dentro de uma organização. 

Alguns autores consideram que essa distribuição 

majoritariamente feminina no mundo do trabalho é apoiada por 

estereótipos construídos social e culturalmente, os quais como referência 

o modelo de família pai-provedor/mãe-cuidadora, atribuindo papéis 

diferenciados entre homens e mulheres (ANSOLEAGA; DÍAZ; 

MAURO, 2016). As autoras apontam que essa distribuição desigual de 

homens e mulheres no mercado de trabalho tem implicações para suas 

condições e exposição a riscos psicossociais; e que as mulheres realizam 

profissões com maior exposição a riscos psicossociais ocupando, 

principalmente, ou empregos com alta carga emocional que envolve 

contato com usuários (professoras, profissionais de saúde, atendimento 

ao público), ou empregos localizados em níveis hierárquicos mais 
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baixos e subordinados à autoridade, com menos autonomia e poder de 

participar na tomada de decisões, menos controle sobre seu trabalho 

(pausas, ritmo, a fim de tarefas), tendo que conciliar as exigências do 

trabalho com responsabilidades domésticas e de cuidado, situações que 

tem sido identificadas como preâmbulos para problemas de saúde 

mental, como ansiedade e depressão. 

Quanto à idade dos participantes da amostra da Etapa II deste 

estudo, o valor médio foi de 36,73 anos (±11,71), o qual foi similar ao 

valor médio da idade encontrado em outros estudos nacionais 

envolvendo trabalhadores de indústrias de abate e processamento de 

aves (REIS et al., 2012; REIS; MORO, 2012; TIRLONI et al., 2012; 

HUTZ; ZANON; BRUM NETO, 2013; RAMOS; REIS; TIRLONI; 

MORO, 2015; TIRLONI; REIS; MORO, 2015; TIRLONI; REIS; 

RAMOS; MORO, 2017; TIRLONI; REIS; DIAS; MORO, 2018), e 

abaixo do valor médio encontrado em estudo internacional (LIMA; 

MORO; COTRIM, 2019), o que pode ser explicado pela característica 

da legislação de alguns países europeus quanto à idade mínima para a 

solicitação de aposentadoria, a qual é de 65 anos para a maior parte 

deles, prolongando o período laboral com vistas a enfrentar os riscos do 

envelhecimento demográfico (RIBEIRO, 2017). 

Quanto à escolaridade dos participantes da amostra desta etapa 

do estudo, 68,5% afirmou ter cursado o ensino médio completo. Dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2017 

(PNAD), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) em 2018, informam que 26,8% da população brasileira com 

25 anos ou mais tem o ensino médio completo.  

No estudo de Marcatti (2014), a autora concluiu que a 

escolaridade completa não se colocou, primeiro, como uma necessidade 

para que os trabalhadores de frigorífico participantes conseguissem o 

emprego e, posteriormente, também não se mostrou uma condição para 

a permanência na indústria.  

No que se refere aos setores de trabalho dos participantes da 

amostra deste estudo, 89,2% referiram trabalhar no setor de Cortes. A 

sala de corte, conforme Albuquerque (2007), é o setor que mais expõe 

os trabalhadores de frigoríficos a agentes estressantes (frio intenso, 

umidade, trabalho repetitivo sob intensa pressão dos supervisores, ritmo 

de trabalho intenso). O mesmo autor coloca, ainda, que os trabalhadores 

do setor de Cortes, por ter a função de cortar frangos durante, 

aproximadamente, oito horas por dia, recebem jatos de sangue, 

repetidamente, ao cortar o pescoço das aves manualmente (uma 

exigência de alguns importadores) e trabalham na presença de entranhas 
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e excrementos acumulados no chão, que pode permanecer úmido e sujo 

por longos períodos de trabalho. 

Quanto à função desempenhada pelo participante da amostra da 

Etapa II deste estudo, a prevalência foi de Operadores de Produção 

(68,9%). Nesta função, o trabalhador tem como atribuições desde o 

desenganche da carcaça da ave até o transporte de salmoura para a 

injetora, não havendo a necessidade de uma ferramenta específica para 

atividade, como é o caso da faca para os desossadores e refiladores. 

 

4.4.2 Quanto aos dados do COPSOQ II (versão média catarinense) 

 

Neste item serão discutidos os resultados considerados mais 

relevantes em função da análise estatística realizada. 

O único fator do COPSOQ II (versão média catarinense) 

classificado crítico para a saúde pelos participantes da amostra da Etapa 

II deste estudo foi o “Ritmo do Trabalho” (2,2 ±0,7). 

Este resultado vai de encontro a estudos realizados com outras 

categorias de trabalhadores (médicos, enfermeiros, dentistas, 

siderúrgicos, trabalhadores de colarinho azul, trabalhadores de colarinho 

branco, operadores de centrais elétricas, manipuladores de bagagem, 

servidores públicos, aeronautas e trabalhadores de frigoríficos), como os 

de Moncada, Serrano, Corominas, Camps, e Giné (2008), Burr, 

Albertsen, Rugulies e Hannerz (2010), Ghaddar, Ronda e Nolasco 

(2011), Holst, Paarup e Baelum (2012), Silva et al. (2012), Olesen et al. 

(2012), Rabe, Giacomuzzi e Nubling (2012), Andreassen e Eriksen 

(2013), Cotrim, Silva, Amaral, Bem-Haja e Pereira, (2014), Varelas 

(2014), Gonçalves (2015), Cotrim, Souto, Reis e Silva (2016), Ribeiro 

(2017) e Lima, Moro e Cotrim (2019), os quais apresentaram como 

fatores críticos “Insegurança Laboral”, “Previsibilidade”, “Exigências 

Cognitivas”, “Exigências Emocionais” e “Influência no Trabalho”.  

A insegurança laboral pode ser influenciada pelo ambiente 

nacional, como no caso de países que enfrentam crises (LIMA; MORO; 

COTRIM, 2019) e apresenta pontuações mais baixas em relação às 

outras escalas (PETJERSEN et al., 2010). Neste sentido, o que também 

poderia explicar os valores críticos dos fatores apresentados nos estudos 

realizados em países europeus seria a organização do trabalho baseada 

em princípios tayloristas e hierárquicos (como na Espanha, França, 

Bélgica, Portugal e Grécia) que levam à diminuição da influência e das 

possibilidades de desenvolvimento entre funcionários com status mais 

baixo, ou pelo gerenciamento de projetos ou de objetivos, como ocorre 

na Dinamarca, o que pode envolver maior incerteza (hierarquias de 
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nivelamento sem distribuição suficiente de responsabilidades e 

informações, novas responsabilidades e objetivos, nenhuma regra para 

restringir demandas: novas tarefas, novos produtos, prazos rigorosos) e 

individualização (medição de desempenho individual, procedimentos 

que restringem o trabalho em conjunto) (HVID; LUND; PEJTERSEN, 

2008; MONCADA et al., 2010).  

Em um estudo conduzido por Andreassen e Eriksen (2013), 

com 330 médicos oncologistas dinamarqueses, ficou evidenciado que o 

fator “Ritmo de Trabalho” foi o mais crítico de todos. Os autores 

consideram que o ambiente de trabalho psicossocial nos departamentos 

de oncologia ou radioterapia mostram que o burnout e o estresse são 

relativamente frequentes entre os profissionais de saúde no tratamento 

do câncer, e que os oncologistas eram mais tensos em termos de ritmo 

de trabalho, falta de influência, falta de apoio social dos supervisores, 

esgotamento e estresse. Estas características se assemelham às 

encontradas nos ambientes de trabalho dos setores de produção de 

frigoríficos no que se refere à intensidade do ritmo de trabalho e à falta 

de influência do trabalhador em seu trabalho.  

No que se refere ao resultado deste estudo, a percepção dos 

participantes da Etapa II de que o “Ritmo de Trabalho” é um fator 

crítico pode ter relação com o fato de o setor industrial de abate e 

processamento de carnes e derivados concentrar grande parte dos fatores 

de risco envolvidos no desencadeamento de agravos à saúde. Dentre 

estes fatores de risco estão a repetitividade, a pressão temporal, o ritmo 

imposto e acentuado, o controle rigoroso dos tempos e movimentos na 

execução de operações sequenciadas, além do emprego excessivo de 

força demandado por diversas atividades e da ausência de pausa 

suficiente para recuperação, bem como a adoção forçada de posturas 

inadequadas (BRASIL, 2017a). Pode-se afirmar, então, que os 

trabalhadores de frigoríficos estão submetidos a um ritmo excessivo de 

trabalho nas tarefas em que se observa uma frequência de movimentos 

capaz de comprometer a segurança e a saúde dos mesmos, sendo um 

fator muito presente no ambiente de trabalho dos frigoríficos.  

Neste sentido, Sardá, Ruiz e Kirtschig (2009) colocam que as 

atividades realizadas no âmbito dos frigoríficos são fragmentadas, 

sujeitas à cadência imposta pelas máquinas e pela organização da 

produção, com pressões de tempo, não permitindo que os trabalhadores 

tenham controle sobre o seu trabalho. 

A Agência Européia para a Saúde e Segurança no Trabalho 

(EU-OSHA, 2015) classifica os riscos psicossociais em duas categorias 

quanto à sua relação com o conteúdo e com o contexto de trabalho. A 
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primeira categoria inclui fatores de risco psicossociais associados ao 

tipo e à organização do trabalho. Os riscos psicossociais desta primeira 

categoria são organizados em cinco grupos, dentre os quais estão o ritmo 

em que o trabalho deve ser conduzido e completado, (isto é, a 

velocidade com que o trabalho deve ser concluído) e os fatores 

relacionados ao controle do trabalho (ou seja, o ritmo de trabalho é 

verificado por um funcionário ou por sistemas de motor). Ou seja, o 

aumento no ritmo de trabalho pode estar relacionado à formas 

inadequadas de organização do trabalho (SADURNÍ; 2014). 

O item 17.6.1 da Norma Regulamentadora 17, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, reforça a relação associação entre o ritmo do 

trabalho e a organização do trabalho, ao considerar este fator como dos 

aspectos a ser considerado na organização do trabalho, juntamente com 

as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a 

determinação do conteúdo de tempo e o conteúdo das tarefas (BRASIL, 

2002). 

Trabalhadores em todo o mundo estão, mais do que nunca, sob 

maior pressão para satisfazer as exigências da vida profissional 

contemporânea. Nesse contexto, o aumento da concorrência, maiores 

expectativas em relação ao desempenho e mais horas de trabalho estão 

contribuindo para um ambiente de trabalho cada vez mais estressante. 

Os trabalhadores podem se sentir obrigados a ser mais flexíveis e 

executar novas tarefas, a aceitar cargas de trabalho aumentadas e ritmos 

de trabalho acentuados, a aceitar a falta de controle, o trabalho precário 

e a redução de oportunidades de trabalho, além de enfrentar o medo de 

perder o emprego e do enfraquecimento da estabilidade financeira 

(FORASTIERI, 2016).  

Tarefas em frigoríficos são monótonas e repetitivas, e o ritmo e 

volume de trabalho são elevados (CASO; RAVAIOLI; VENERI, 2007). 

O ritmo intenso de trabalho e a falta de pausas para se recuperar da 

fadiga nos frigoríficos no Brasil é a principal causa de DORT em 

membros superiores e é amplamente conhecido que estes quadros 

surgem em trabalhadores expostos a atividades contínuas e repetitivas 

(REIS; MORO, 2012; TAKEDA; MORO; MACHADO; ZANELLA, 

2018). 

A maior parte da carne exportada pelos frigoríficos brasileiros é 

porcionada por meio de ferramentas ou máquinas específicas para cada 

demanda comercial (TIRLONI; REIS; MORO, 2015; TAKEDA; 

MORO; MACHADO; ZANELLA, 2018). Sendo assim, parece 

importante considerar que, quando o ritmo de trabalho não é 

estabelecido pela máquina, o trabalhador que depende, por exemplo, de 
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uma faca para desenvolver sua atividade (tendo a necessidade constante 

de afiação e, por vezes, de reposição permanente das facas, 

fundamentais para a prevenção de DORT), não tendo a oportunidade de 

efetuar a chairação (quando o fio da faca perde o corte e a deterioração 

da faca se acelera), pode sentir-se induzindo a aumentar seu esforço e, 

para não acarretar atraso na produção, aumenta o seu ritmo de trabalho. 

Numa perspectiva social mais ampla, é importante considerar 

que o setor das indústrias de abate e processamento de aves do Brasil 

vem passando por uma fase de crise junto ao mercado internacional, 

associada a um momento de instabilidade social e econômico-financeira 

nacional. A ameaça de não continuar empregado onde está atualmente 

ou, e acima de tudo, de não encontrar outro emprego nas mesmas 

condições, poderia levar os trabalhadores do setor a aceitar condições de 

trabalho piores, como, entre outras coisas, uma intensificação do 

trabalho. 

Planejar medidas organizacionais preventivas e implantá-las em 

um frigorífico brasileiro não é uma tarefa fácil. Porém, o contexto atual 

dos frigoríficos brasileiros também é o de um setor regulado por uma 

Norma Regulamentadora específica (NR-36) e por um sistema 

governamental unificado de comunicação sobre todas as informações 

relativas aos trabalhadores (eSocial). Parece ser um momento propício 

para a tentativa de, como coloca Sadurní (2014), configurar um novo 

modelo de cultura organizacional, contornando as práticas tayloristas de 

gestão, enriquecendo o trabalho e oportunizando ao trabalhador o 

máximo de autonomia e controle sobre o trabalho possíveis, para 

aumentar as possibilidades de desenvolvimento e a aplicação de 

habilidades e conhecimentos. Uma forma de contribuir para o 

incremento da capacidade dos trabalhadores de enfrentar a intensidade e 

a insegurança laboral pode ser repensar o trabalho em frigoríficos com 

vistas a criar um ambiente que permita enriquecer as relações sociais, 

dar segurança laboral e as recompensas necessárias aos trabalhadores, 

permitindo-lhes potencializar sua auto-estima e auto-eficácia, a 

autorealização. 

No nível operacional, os resultados aqui apresentados indicam a 

necessidade de medidas organizacionais das atividades de trabalho, 

como o ajuste do número de funcionários nos setores de produção, o 

ajuste do ritmo de produção e o rodízio de tarefas. O ajuste do número 

de funcionários depende fortemente da disponibilidade econômico-

financeira da empresa para este investimento.  

Quanto ao ritmo de trabalho, a redução do número de 

unidades/peças/frangos trabalhadas por minuto se configura como uma 
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medida de minimização do ritmo de trabalho. Se o ritmo de trabalho não 

puder ser minimizado ou reduzido, o planejamento e implementação de 

estratégias para a redução do número de horas ou de dias trabalhados, ou 

seja, reduzir o tempo de exposição do trabalhador àquela atividade de 

ritmo intenso, complementadas por ações nos níveis gerenciais e na 

capacitação dos trabalhadores, é outra medida. 

Uma vez que nem sempre é possível mudar a natureza de uma 

determinada tarefa, o rodízio de tarefas, contendo tarefas repetitivas e 

não repetitivas, é outra medida para minimizar a exposição dos 

trabalhadores de frigoríficos ao ritmo de trabalho intenso por longos 

períodos, Tirloni, Reis, Ramos e Moro (2017) explicitam que o rodízio 

de tarefas também é indicado entre tarefas com cadência definida por 

máquinas/passadeiras/transportadores aéreos e outras tarefas em que o 

trabalhador possa determinar livremente o seu ritmo de trabalho. Em 

atividades desempenhadas por trabalhadores onde as mãos ficam sempre 

molhadas e não é possível usar luvas, devido à probabilidade de gerar 

riscos adicionais, os autores aconselham o rodízio com outras tarefas. 

Entretanto, estudos detalhados e controlados sobre o rodízio de tarefas 

em frigoríficos são necessários para monitorar a atividade realizada pelo 

trabalhador, bem como a realização da análise dessas atividades, para 

que essa dinâmica seja de fato efetiva. 

Considerando que nos resultados deste estudo para os dois 

itens/perguntas do COPSOQ II (versão média catarinense) que 

constituem o fator “Ritmo de Trabalho” - “Você precisa trabalhar muito 

rápido? ” e “O seu ritmo de trabalho é agitado o dia todo?” – uma 

maioria considerável entre os participantes assinalaram a opção “Quase 

sempre/sempre”, as medidas apontadas acima poderiam contribuir para 

uma mudança no padrão de resposta encontrado (de “Quase 

sempre/sempre” para “Frequentemente” ou “Ás vezes”), contribuindo 

para a melhoria do valor médio do fator “Ritmo de Trabalho”, o qual 

deixaria de ser classificado pelos trabalhadores como “Crítico”. 

É importante salientar que, em 23 de agosto de 2018, foi 

firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no âmbito do 

Projeto Nacional de Adequação das Condições de Trabalho em 

Frigoríficos (coordenado pela Coordenadoria Nacional de Defesa do 

Meio Ambiente do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho/MPT), 

o TAC 146/2018, entre o MPT e um dos grandes grupos avícolas do 

Brasil, empregador de um dos grupos de participantes deste estudo. No 

TAC em questão, a empresa assumiu o compromisso de adequar o 

Ritmo de Trabalho de suas unidades de abate e processamento de aves 

nos termos da NR-17 e da NR-36, visando adequar os riscos das 
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atividades repetitivas para a faixa de risco “muito leve” (avaliado pelo 

Checklist do método OCRA). O referido TAC define que a redução do 

ritmo de trabalho será feita de forma gradual, entre 2018 e 2024 (em 

todas as unidades, por meio de cronograma apresentado no documento), 

e que a empresa deverá instalar placas ou fixar tabelas informativas, 

bem como relógio digital com marcação de segundos, ambos de fácil 

visualização, para permitir que todo trabalhador da produção possa, se 

quiser, controlar o ritmo de trabalho durante toda a sua jornada - 

procedimento aplicável somente nas atividades nas quais seja possível a 

contagem de unidades ou peças por minuto. O não cumprimento das 

obrigações assumidas pela empresa pode levar à multa de, até, sete 

milhões de reais por ano (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

DE SANTA CATARINA, 2018). 

Quanto aos fatores de risco de classificação “Favorável”, os 

participantes da amostra da Etapa II deste estudo elencaram os fatores 

“Insegurança Laboral” (3,8±1,0), “Transparência no Papel Laboral” 

(1,8±1,1), “Comportamentos Ofensivos” (4,8±0,5), “Relações Sociais” 

(2,0±0,7) e “Comunidade Social no trabalho” (1,4±0,6). 

Este resultado vai ao encontro dos estudos realizados por Silva 

et al (2012), Cotrim, Silva, Amaral, Bem-Haja e Pereira, (2014), Varelas 

(2014), Gonçalves (2015), Cotrim, Souto, Reis e Silva (2016), os quais 

apresentaram como fatores favoráveis “Comportamentos Ofensivos”, 

“Transparência do Papel Laboral”, “Comunidade Social no Trabalho”, 

“Significado do Trabalho” e “Satisfação no Trabalho”, entre outros. 

Cotrim, Souto, Reis e Silva (2016), em seu estudo com 567 

trabalhadores portugueses, com idade média de 46,9 anos (±8,0), 

identificaram que a medida que os trabalhadores envelhecem sua 

percepção da transparência do papel laboral, justiça e respeito, auto-

eficácia, satisfação no trabalho e senso de comunidade são mais fortes. 

Sobre os fatores de risco com classificação “Intermediário”, os 

participantes da amostra da Etapa II deste estudo elencaram os fatores 

“Gestão do Trabalho”, “Exigências Laborais”, “Possibilidades de 

Desenvolvimento”, “Conflito Laboral”, “Conflito Trabalho-Família”, 

“Influência no Trabalho”, “Exigência de Esconder as Emoções”, “Saúde 

Geral”, “Burnout”, “Estresse”, “Saúde Mental” e “Satisfação no 

Trabalho”. 

É importante observar que neste estudo, em virtude dos altos 

valores de desvio-padrão dos fatores classificados como “Intermediário” 

apresentados na Tabela 19, considera-se que se estes valores fossem 

adicionados ou subtraídos ao valor médio encontrado nos fatores, estes 

poderiam passar por uma alteração de classificação de risco, 
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direcionando o fator em questão para o grupo de fatores “Crítico” ou de 

fatores “Favorável”. Nesta perspectiva, poderiam se caracterizar como 

“Crítico” os fatores “Conflito Laboral”, “Conflito Trabalho Família”, 

“Burnout”, “Estresse”, “Possibilidades de Desenvolvimento”, 

“Influência no Trabalho”, “Saúde Geral” e “Satisfação no Trabalho”. 

Estudos apontam que deve-se considerar os fatores “Influência 

no Trabalho”, “Possibilidades de Desenvolvimento”, “Significado do 

Trabalho”, “Insegurança Laboral” e “Apoio Social de Colegas e 

Supervisores” para a manutenção da saúde (PEJTERSEN ET AL., 2010; 

BURR; POHT; RUGULIES; HOLTERMANN; HASSELHORN, 2017).  

A correlação encontrada entre o fator “Ritmo de Trabalho” e a 

variável “Função” no setor “Evisceração”, o qual envolve os 

trabalhadores com função “Auxiliar de Operação” e “Operador de 

Produção”, explicita que estas funções trabalham em ritmo de trabalho 

intenso, tanto no setor “Evisceração”, quanto no setor “Corte”. 

O ambiente de trabalho pode afetar a saúde mental dos 

trabalhadores e os trabalhadores dos setores de produção de frigoríficos 

apresentam altos níveis de depressão, ansiedade, desajuste e 

vulnerabilidade. No estudo de Hutz, Zanon e Brum Neto (2013), 

realizado com 951 trabalhadores de frigoríficos, o setor de corte 

apresentou os maiores índices de psicopatologias, seguido da recepção, 

evisceração, embalagem e setores de congelamento, considerados os 

setores mais expostos a fatores estressores. As diferenças encontradas 

entre os setores indicam que os altos índices de ansiedade e depressão 

não pode ser atribuído unicamente à características do grupo de 

trabalhadores ou à individualidade do trabalhador. Os autores 

consideram que os trabalhadores de frigoríficos apresentam maiores 

índices de depressão, ansiedade e vulnerabilidade do que outros 

trabalhadores expostos à condições estressantes, e que os trabalhadores 

do setor de Cortes são mais vulneráveis e têm maiores índices de 

sintomas psicopatológicos devido à maior exposição aos agentes 

agressivos criados pela configuração atual da organização do trabalho. 

Sobre a correlação encontrada entre o fator “Ritmo de 

Trabalho” e a variável “Estado Civil” no setor “Evisceração”, na função 

“Auxiliar de Produção”, caracterizando que os participantes solteiros do 

setor de Evisceração tem ritmo de trabalho mais intenso, Gonçalves 

(2015) considera que o estado civil é um dos aspectos mais relacionado 

com os riscos psicossociais, porém, os trabalhadores solteiros tem 

menor percepção dos riscos psicossociais, consideração corroborada por 

Duarte (2011). 
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Sobre a correlação observada entre o fator “Ritmo de Trabalho” 

e a variável “Sexo, no setor “Evisceração”, pela qual os homens tem 

ritmo de trabalho mais intenso, Burr, Poht, Rugulies, Holtermann e 

Hasselhorn (2017) ressaltam que elevadas exigências quantitativas entre 

homens, assim como baixa possibilidade de desenvolvimento e baixo 

apoio social dos supervisores são preditores de declínio da saúde ao 

longo dos anos. 

A correlação entre o fator “Ritmo de Trabalho” e a variável 

“Idade” na função “Refilador” representa que, quanto mais velho, mais 

intenso o ritmo de trabalho para os trabalhadores desta atividade. Neste 

sentido, é fundamental o apoio social aos trabalhadores mais antigos, 

assim como dar o reconhecimento da importância do seu saber 

(habilidades), por meio do envolvimento destes no desenvolvimento das 

atividades de trabalho. Este apoio e reconhecimento desempenham um 

papel protetivo na saúde destes trabalhadores (GOPALAKRISHNAN; 

SWARNALATHA, 2015; LEIJTEN ET AL., 2015). 

 Já a correlação entre o fator “Ritmo de Trabalho” e as variáveis 

“Horas de Jornada” e “Escolaridade”, na função “Auxiliar de 

Produção”, representa que quanto mais horas de jornada e quanto menor 

a escolaridade dos Auxiliares de produção, mais intense parece ser o 

ritmo de trabalho. Nesse sentido, Rugulies et al. (2010) consideram que 

os riscos psicossociais afetam as categorias profissionais de forma 

diferente, que a hierarquia é um preditor forte de absenteísmo e de 

afastamento do por problemas de saúde e que quanto maior o nível 

hierárquico, maiores as exigências cognitivas e as possibilidades de 

desenvolvimento também são. É evidente também que categorias de 

trabalho intermediárias em uma hierarquia podem apresentar percentuais 

críticos exigências emocionais, burnout e estresse (MALDONADO-

MACIAS; CAMACHO-ALAMILLA; TORRES; ALCARAZ; LIMÍN, 

2015; MAFFIA; ZILLE, 2014; RUGULIES et al., 2010).  

A criticidade do fator “Ritmo do Trabalho” nos frigoríficos de 

aves, ora evidenciada pelos resultados deste estudo, encontra respaldo 

na NR-36. Do mesmo modo, por inúmeros outros estudos nacionais e 

internacionais, além do conteúdo das notificações decorrentes das 

inspeções realizadas pelo Ministério Público do Trabalho e Auditoria 

Fiscal do Ministério do Trabalho em todo o Brasil – as quais originam 

TACs, como a referida anteriormente neste capítulo, objetivando a 

redução das DORT entre os trabalhadores dos setores de produção 

destas indústrias. Ou seja, não é uma novidade que o ritmo de trabalho é 

um fator de risco à saúde dos trabalhadores de frigoríficos, porém, até o 

momento, as evidências apontavam para as consequências físicas deste 
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risco (as DORT). Não tínhamos um estudo que fizesse uma análise da 

exposição a este fator de risco como um componente psicossocial, o 

qual pode predispor a quadros de transtorno psíquico (como ansiedade, 

depressão e ideação suicida). Este estudo mostrou que o “Ritmo de 

Trabalho” é um fator de risco psicossocial impactante no âmbito dos 

frigoríficos, mesmo após cinco anos da publicação da NR-36. 

A gestão ergonômica dos fatores de risco psicossocial, passa 

pela avaliação das atividades desenvolvidas em seu contexto real, com 

posterior análise, proposição de melhorias, implementação das mesmas 

e reavaliação, ou seja, a realização de Análise Ergonômica do Trabalho 

(AET) como base para a implantação de medidas de prevenção e 

promoção da saúde e segurança do trabalhador. Neste sentido, com base 

nos resultados encontrados neste estudo, sugere-se que medidas 

organizacionais sejam planejadas e implementadas, como o ajuste do 

número de funcionários, a redução do número de 

unidades/peças/frangos trabalhados por minuto, a redução do tempo de 

exposição do trabalhador ao ritmo intenso e/ou um sistema de rodízio de 

tarefas. 

Os resultados deste estudo permitiram, ainda, confirmar a 

importância de estudos voltados para os fatores psicossociais do 

trabalho, com vistas ao entendimento sobre o ambiente psicossocial de 

trabalho em frigoríficos. Desta forma, permitiria reconhecer os 

princípios da Psicodinâmica do Trabalho e do Modelo Controle-

Demanda existentes na relação Trabalho, Trabalhador, Risco 

Psicossocial em frigoríficos, atestando a robustez e a aplicabilidade do 

COPSOQ II (versão média catarinense) para a avaliação dos riscos 

psicossociais no trabalho – o que justifica a inclusão deste questionário 

no rol de instrumentos utilizados pelos ergonomistas brasileiros.  

Com a identificação e classificação dos fatores psicossociais 

que determinam uma condição ergonômica crítica para os trabalhadores 

de indústrias de abate e processamento de aves, espera-se contribuir para 

a formação de um senso crítico e para a tomada de decisões referentes 

aos critérios mínimos de adequações que permitam uma rotina de 

trabalho segura, eficaz e livre dos riscos psicossociais. 
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5 CONCLUSÕES  

 
Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar a percepção 

de trabalhadores de indústrias de abate e processamento de aves de 

Santa Catarina quanto aos fatores de risco psicossocial inerentes a 

natureza do trabalho.  

Para subsidiar as etapas do estudo em questão, foi realizada 

uma revisão de literatura que contextualizou sobre o trabalho em 

frigoríficos no Brasil, o risco psicossocial do trabalho, os instrumentos 

de medida do risco psicossocial do trabalho e o adoecimento mental 

relacionado ao trabalho. 

Com base nas evidências científicas sobre os tópicos abordados 

na revisão de literatura, foi realizada a validação das propriedades 

psicométricas da versão média do COPSOQ II – ISTAS21 para o sul do 

Brasil e, na sequência, a coleta de dados junto aos trabalhadores de 

frigoríficos de Santa Catarina utilizando o instrumento validado para a 

realidade desta região, a partir de então chamado de COPSOQ II (versão 

média catarinense), conforme apresentado no Capítulo 4 deste estudo. 

O processo de validação psicométrica que originou a versão 

catarinense da versão média do COPSOQ II permitiu a apresentação à 

comunidade científica e ao mundo do trabalho brasileiro uma 

ferramenta, válida e fidedigna, de avaliação dos fatores de risco 

psicossocial do trabalho adaptada à realidade brasileira, com o apoio do 

COPSOQ International Network Steering Committee. 

Os resultados da aplicação do COPSOQ II (versão média 

catarinense) junto aos trabalhadores de frigoríficos mostraram que, dos 

18 fatores que constituem o instrumento, 5 foram classificados como 

“Favorável”, 12 foram classificados como “Intermediário” e 1 como 

“Crítico” - o fator “Ritmo de Trabalho”, o qual apresentou correlação, 

moderada ou muito forte, com as variáveis “Sexo”, “Idade”, “Estado 

Civil”, “Escolaridade”, “Função” e “Setor de Trabalho”. 

Considerando que este estudo demostra ser a primeira 

abordagem sobre a temática do “risco psicossocial” em trabalhadores de 

frigoríficos no Brasil, uma vez que não foram encontrados estudos 

similares na literatura investigada, espera-se que o mesmo colabore com 

a ampliação da fronteira de conhecimento existente até então, e 

oportunize uma base para futuras pesquisas em outras regiões do país.  

Porém, tão importante quanto a produção de conhecimento em 

Ergonomia, é a aplicabilidade, a utilização prática do que foi produzido 

neste estudo. Neste sentido, espera-se que estes achados e seus 
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desfechos possam, de fato, ser utilizados pelos ergonomistas, 

especialmente pelos profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho 

(SST) das indústrias.  

Considera-se que a incorporação do COPSOQ II (versão média 

catarinense) nas rotinas de realização das AETs pode contribuir para 

subsidiar o planejamento, a proposição, implementação e 

monitoramento de melhorias ergonômicas, assim como pode contribuir 

na busca pela solução dos problemas dos trabalhadores de frigorífico e 

de outras categorias de trabalhadores, considerando a perspectiva 

psicossocial.  

Além disso, o COPSOQ II (versão média catarinense) é uma 

proposta para contribuir, também, na resolução de questões emergentes 

que envolvem a SST no Brasil, como o levantamento dos dados 

relacionados aos fatores ergonômicos organizacionais e fatores 

ergonômicos psicossociais/cognitivos previstos nas tabelas do eSocial 

referentes aos fatores de risco do meio ambiente do trabalho.  

Considera-se que todo o contexto apresentado nesta tese, 

especialmente a limitação para a realização da mesma (explicitada no 

Capítulo 3), evidencia a necessidade de continuidade de estudos, tanto 

com relação à versão brasileira da versão média do COPSOQ II, quanto 

com relação aos fatores de risco psicossocial em frigoríficos e à 

utilização do instrumento de medida no dia-a-dia dos ergonomistas. 

Embora a amostra desta tese seja representativa da região da 

Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas, os dados não são 

representativos de todo o Estado de Santa Catarina e, certamente, uma 

maior amostragem permitiria uma maior robustez nos resultados. 

Neste sentido, sugere-se as seguintes ações:  

1) que o COPSOQ II (versão média catarinense) seja 

incorporado na metodologia da AET no Brasil como instrumento 

indicado para a avaliação dos riscos psicossociais no trabalho, nos 

moldes do que acontece em vários países da União Européia e em 

alguns da América do Sul, como o Chile e a Argentina;  

2) que o COPSOQ II (versão média catarinense) seja integrado 

como instrumento de medida de risco psicossocial nas AETs realizadas 

no âmbito dos frigoríficos brasileiros;  

3) que o instrumento seja aplicado a um número maior de 

trabalhadores, das mais diversas categorias e características, e de todas 

as regiões do Brasil, com vistas a ampliar o banco de dados que 

viabilizará um estudo nacional de validação do COPSOQ II;  

4) que o COPSOQ II (versão média catarinense) seja aplicado 

em um maior número de trabalhadores de frigoríficos de Santa Catarina, 
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Paraná e Rio Grande do Sul, garantindo uma amostra mais robusta que 

possibilite resultados mais conclusivos e viabilize a verificação da 

existência de associação entre as variáveis sociodemográficas e os 

fatores de risco psicossocial;  

5) que sejam desenvolvidos estudos relacionando a 

classificação dos fatores de risco psicossocial no âmbito dos frigoríficos 

de aves com os indicadores de concessão de Auxílio-Doença originados 

pelo Capítulo V da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) de 

Transtornos Mentais e Comportamentais (TMCs). 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

ETAPA I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO  

DOUTORADO EM ERGONOMIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

Etapa I 

 

Eu, INÊS ALESSANDRA XAVIER LIMA, acadêmica de 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção/Ergonomia, e meu orientador, Professor Dr. Antônio 

Renato Pereira Moro, convidamos você a participar de uma pesquisa 

sobre fatores de risco psicossocial no trabalho em frigoríficos de 

aves, intitulada “Risco psicossocial em trabalhadores de 

indústrias de abate e processamento de aves de Santa Catarina, 

Brasil”. 

O procedimento metodológico para coletar os dados 

necessário para esta análise será a aplicação de um questionário aos 

trabalhadores de frigoríficos, o qual classificará a forma como estes 

trabalhadores percebem sua exposição a risco psicossocial em seus 

locais de trabalho. Este questionário tem origem dinamarquesa (o 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire/COPSOq) e precisa ser 

validado para o Brasil em seu formato original. 

Neste sentido, convido-o(a) a fazer parte desta 1ª etapa do 

estudo, a etapa de validação do COPSOq, respondendo o referido 

questionário na versão em português (Brasil) acessando o link que 

segue. Ressalto que nenhuma pergunta pode ficar sem resposta e 

que o tempo médio de preenchimento é de 20 minutos. Sua 

participação é voluntária, e você poderá desistir a qualquer 

momento, bem como retirar sua autorização para utilização dos seus 

dados na pesquisa, sem ter que apresentar qualquer justificativa. 

A ocorrência de possíveis desconfortos e/ou riscos 

associados ao estudo é mínima, porém, é possível que você sinta 

cansaço ou aborrecimento ao responder o questionário ou que a sua 

visão de mundo seja alterada em função das reflexões sobre sua 

vida profissional. Para evitar e/ou reduzir os efeitos que possam lhe 
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causar danos, providenciaremos o atendimento terapêutico 

adequado, se houver necessidade. A curto prazo a pesquisa não trará 

nenhum benefício individual, porém, espera-se trazer benefício à 

sociedade por meio da construção de conhecimento científico. Os 

pesquisadores serão os únicos a ter acesso às respostas do seu 

questionário, e serão tomadas todas as providências necessárias para 

manter o sigilo, mas sempre existe a remota possibilidade da quebra 

do sigilo, mesmo que involuntário e não intencional, cujas 

consequências serão tratadas nos termos da lei. 

Você não terá nenhuma despesa para participar desta 

pesquisa, e a legislação brasileira não permite que você tenha 

qualquer compensação financeira pela participação. Caso ocorra 

qualquer despesa decorrente da sua participação na pesquisa, como 

transporte, alimentação, entre outros, haverá o ressarcimento dos 

valores gastos em dinheiro. Fica também garantida a indenização 

em casos de danos comprovadamente decorrentes da participação 

na pesquisa, de acordo com a legislação vigente e amplamente 

consubstanciada e conforme decisão judicial. 

Ao assinar este termo, você estará concordando que os 

resultados obtidos nesta pesquisa poderão ser divulgados em 

publicações cientificas desde que os seus dados pessoais não sejam 

mencionados (nome, instituição qualquer informação relacionada à 

sua privacidade). 

Este documento traz importantes informações de contato e 

garante os seus direitos como participante da pesquisa. Por isso, 

você receberá por email a confirmação de participação e sua via 

deste termo, assinada pelos pesquisadores - guarde cuidadosamente 

a sua via. O pesquisador responsável, que também assina esse 

documento, compromete-se a conduzir a pesquisa de acordo com o 

que preconiza a Resolução 466/12 de 12/06/2012, que trata dos 

preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. 

Em caso de alguma dúvida em relação aos objetivos e 

procedimentos da pesquisa, ou se quiser desistir do mesmo, é 

possível, a qualquer momento, entrar em contato conosco pelo email 

inesaxlima1@gmail.com, pelos telefones 3279-1025 ou 99961-

4371, ou no endereço Rua Júlio Dias, 564, apto 205, Coqueiros, 

Florianópolis/SC (endereço residencial). 

Agradecemos por sua atenção e disponibilidade. 

 
_________________________________ 

ANTÔNIO RENATO PEREIRA MORO 

_________________________________ 

INÊS ALESSANDRA XAVIER LIMA 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu,___________________________________________________, 

RG__________________, declaro que li as informações contidas 

neste documento e, por livre e espontânea vontade, aceito participar 

como voluntário da pesquisa descrita acima.   

Declaro que obtive todas as informações e esclarecimentos 

necessários quanto a dúvidas por mim apresentadas e, por estar de 

acordo, assino o termo de consentimento livre e esclarecido em duas 

vias iguais, ficando uma sob minha posse.  

 

   

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Florianópolis, ....... de ................... de 2018. 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

ETAPA II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO  

DOUTORADO EM ERGONOMIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

Etapa II 

 
Eu, INÊS ALESSANDRA XAVIER LIMA, acadêmica de 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção/Ergonomia, e meu orientador, Professor Dr. Antônio Renato 

Pereira Moro, convidamos você a participar de uma pesquisa sobre 

fatores de risco psicossocial no trabalho em frigoríficos de aves, 

intitulada “Risco psicossocial em trabalhadores de indústrias de 

abate e processamento de aves de Santa Catarina, Brasil”.  

Durante a pesquisa você responderá a um questionário sobre 

como você percebe sua exposição a fatores de risco psicossocial no seu 

local de trabalho e sobre como você vê a sua capacidade para o trabalho.  

Sua participação é voluntária, e você poderá desistir a qualquer 

momento, bem como retirar sua autorização para utilização dos seus 

dados na pesquisa, sem ter que apresentar qualquer justificativa.  

A ocorrência de possíveis desconfortos e/ou riscos associados 

ao estudo é mínima, porém é possível que você sinta cansaço ou 

aborrecimento ao responder o questionário ou que a sua visão de mundo 

seja alterada em função das reflexões sobre sua vida profissional. Para 

evitar e/ou reduzir os efeitos que possam lhe causar danos, 

providenciaremos o atendimento terapêutico adequado, se houver 

necessidade. A curto prazo a pesquisa não trará nenhum benefício 

individual, porém, espera-se trazer benefício à sociedade por meio da 

construção de conhecimento científico.  

Os pesquisadores serão os únicos a ter acesso às respostas do 

seu questionário, e serão tomadas todas as providências necessárias para 

manter o sigilo, mas sempre existe a remota possibilidade da quebra do 

sigilo, mesmo que involuntário e não intencional, cujas consequências 

serão tratadas nos termos da lei.   
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Você não terá nenhuma despesa para participar desta pesquisa, 

e a legislação brasileira não permite que você tenha qualquer 

compensação financeira pela participação. Caso ocorra qualquer despesa 

decorrente da sua participação na pesquisa, como transporte, 

alimentação, entre outros, haverá o ressarcimento dos valores gastos em 

dinheiro. Fica também garantida a indenização em casos de danos 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, de acordo 

com a legislação vigente e amplamente consubstanciada e conforme 

decisão judicial.  

Ao assinar este termo, você estará concordando que os 

resultados obtidos nesta pesquisa poderão ser divulgados em 

publicações cientificas desde que os seus dados pessoais não sejam 

mencionados (nome, instituição qualquer informação relacionada à sua 

privacidade).  

Este documento traz importantes informações de contato e 

garante os seus direitos como participante da pesquisa. Por isso, duas 

vias deste documento estão sendo rubricadas e assinadas por você e pelo 

pesquisador responsável - guarde cuidadosamente a sua via. O 

pesquisador responsável, que também assina esse documento, 

compromete-se a conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a 

Resolução 466/12 de 12/06/2012, que trata dos preceitos éticos e da 

proteção aos participantes da pesquisa. Durante todo o período de 

preenchimento do questionário você estará acompanhado por um dos 

pesquisadores, que lhe prestará toda a assistência necessária ou acionará 

pessoal competente para isso.  

Em caso de alguma dúvida em relação aos objetivos e 

procedimentos da pesquisa, ou se quiser desistir do mesmo, é 

possível, a qualquer momento, entrar em contato conosco pelos 

telefones (48) 3279-1025 ou 99961-4371, ou no endereço Rua Júlio 

Dias, 564, apto 205, Coqueiros, Florianópolis/SC (endereço 

residencial).  

Agradecemos por sua atenção e disponibilidade. 

 
_________________________________ 

ANTÔNIO RENATO PEREIRA MORO 

_________________________________ 

INÊS ALESSANDRA XAVIER LIMA 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu,___________________________________________________, 

RG__________________, declaro que li as informações contidas 

neste documento e, por livre e espontânea vontade, aceito participar 

como voluntário da pesquisa descrita acima.   

Declaro que obtive todas as informações e esclarecimentos 

necessários quanto a dúvidas por mim apresentadas e, por estar de 

acordo, assino o termo de consentimento livre e esclarecido em duas 

vias iguais, ficando uma sob minha posse.  

 

   

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Florianópolis, ....... de ................... de 2018. 
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APÊNDICE C 

 

COPSOQ II – VERSÃO CATARINENSE 

 

 
 

Data: ___/___/___ 

Dados Gerais 

1. Sexo 

Feminino................................ 1 

Masculino............................... 2 

 

2. IDADE : __________anos 

 

3. PESO : __________Kg 

 

4. ALTURA : ________cm 

5. lateralidade: 

Destro..................................... 1 

Canhoto.................................. 2 

6. Estado Civil 

Solteiro(a).............................. 1 

Casado(a) / União estável...... 2 

Viúvo (a)................................ 3 

Separado(a) / Divorciado (a)..4 

 

7. Escolaridade 

Ensino fundamental............... 1 

Ensino médio..........................2 

Graduação...............................3 

Especialização Lato Sensu..... 4 

Mestrado................................ 5 

Doutorado.............................. 6 

 

8. Setor: 

Corte....................................... 1 

Evisceração.............................2 

Refile...................................... 3 

 

9. Função: 

Desossador............................................ 1 

Refilador.................................................2 

Operador de produção........................... 3 

Auxiliar de produção..............................4 

 

10. Anos de Trabalho totais na empresa: 

___________________anos 

 

11. As principais exigências da sua 

atividade de trabalho são: (escolha só 1 

opção) 
Mentais................................... 1 

Físicas.................................... 2 

Ambas, mentais e físicas........3 

12. Qual o tempo médio de casa até ao 

trabalho?___ horas____minutos 

13. Turno de trabalho: 

Matutino/Vespespertino ........ 1 

Vespertino/Noturno …….......2 

 

14. NÚMERO DE HORAS DE TRABALHO 

POR JORNADA: 

________________________ 

 

Parte 1. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

Por favor, preencha o questionário com atenção e responda a todas as questões.  
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As perguntas a seguir se referem a qualidade do seu líder, reconhecimento 

e justiça em seu ambiente de trabalho.  
1- Quase sempre ou Sempre   2- Frequentemente   3- Às vezes   4- Raramente    5- Quase nunca ou Nunca 

 1 2 3 4 5 

1. As suas tarefas no trabalho fazem sentido para você?      

2. No seu local de trabalho você é informado com antecedência sobre as 

decisões importantes, mudanças e projetos futuros? 

     

3. Você recebe todas as informações que precisa para realizar um bom 

trabalho? 

     

4. Seu superior imediato está disposto a ouvir seus problemas de 
trabalho? 

     

5. Recebe ajuda e apoio de seu chefe imediato na realização do seu 

trabalho? 

     

6. Seu trabalho é valorizado pelo seu chefe imediato?      

7. Seu chefe imediato respeita o seu trabalho?      

8. Você recebe um tratamento justo em seu trabalho?      

9. Seu chefe imediato confia que os trabalhadores fazem um bom 

trabalho? 

     

10. Você pode confiar nas informações fornecidas pelo seu chefe 

imediato? 

     

11. Os trabalhadores podem expressar suas opiniões e emoções?      

12. As discussões e conflios são resolvidos de maneira justa?      

13. Os trabalhadores são reconhecidos quando fazem trabalhos bem 

feitos? 

     

14. Seu chefe imediato dá a mesma importância para as propostas de 

todos os trabalhadores? 

     

15. As tarefas são distribuídas de forma justa?      

16. Seu atual chefe imediato dá segurança a cada um dos seus 
subordinados para que tenham boas oportunidades de crescimento 

profissional? 

     

17. Seu atual chefe imediato planeja bem o trabalho?      

18. Seu atual chefe imeadiato distribui bem o trabalho?      

19. Seu atual chefe imediato resolve bem as discussões e os conflitos?      

 

Você se preocupa com possíveis mudanças em suas condições de trabalho. 
1- Quase sempre ou Sempre   2- Frequentemente   3- Às vezes   4- Raramente    5- Quase nunca ou Nunca 

 1 2 3 4 5 

20. Transferência para outro endereço de trabalho, unidade, área ou 

departamento contra a tua vontade? 

     

21. Mudança do seu horário (turno, dia da semana, hora de entrada e de 
saída) contra a tua vontade? 

     

22. Mudanças nas suas tarefas contra a tua vontade?      

23. Demissão ou não renovação do seu contrato?      

Parte 2. COPSOQ II 

 

Por favor, preencha com atenção e responda a todas as questões. 

Das seguintes afirmações indique (X) a que mais se adequa à sua resposta de 

acordo com as alternativas. 
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24. Dificuldade de encontrar outro trabalho, no caso de ficar 
desempregado(a)? 

     

 

Com relação às exigências e ao conteúdo do seu trabalho. 
1- Quase sempre ou Sempre   2- Frequentemente   3- Às vezes   4- Raramente    5- Quase nunca ou Nunca 

 1 2 3 4 5 

25. Em seu trabalho, ocorrem momentos ou situações emocionalmente 
desgastantes? 

     

26. Em seu trabalho, você tem que cuidar de problemas pessoais de 

outros colegas? 

     

27. O seu trabalho afeta você emocionalmente?      

28. Você atrasa na entrega do seu trabalho?      

29. A distribuição das tarefas é irregular e faz com que ocorra o 

acúmulo de trabalho? 

     

30. Você tem tempo suficiente para fazer seu trabalho?       

31. Parece impossível terminar as suas tarefas no seu trabalho?       

32. O seu trabalho lhe dá oportunidade para melhorar os seus 

conhecimentos e habilidades? 

     

33. Seu trabalho permite que você aplique suas habilidades e 
conhecimentos? 

     

34. O seu trabalho permite que você aprenda coisas novas?      

35. O seu trabalho exige que você tenha iniciativa?      

36. Há momentos em que você precisaria estar na empresa e em casa ao 

mesmo tempo? 

     

37. Você sente que o trabalho na empresa consome tanta energia que 

prejudica suas tarefas domésticas e familiares? 

     

38. Você sente que o trabalho na empresa ocupa tanto tempo que 

prejudica seu trabalho doméstico e familiar? 

     

39. Você pensa sobre as tarefas domésticas e familiares quando está na 

empresa? 

     

40. Você precisa trabalhar muito rápido?      

41. O seu ritmo de trabalho é agitado o dia todo?      

42. No seu trabalho não é permitido que você expresse a sua opinião?      

43. No seu trabalho é exigido que você trate todos de maneira igual, 

embora não se sinta satisfeito com isso? 

     

44. O seu trabalho exige que você esconda suas emoções e seus 
sentimentos?  

     

45. No seu trabalho é exigido que você seja simpático com todos, 

independente da forma como te tratam? 

     

 

Estas perguntas abordam sobre a definição de suas tarefas. 
1- Quase sempre ou Sempre   2- Frequentemente   3- Às vezes   4- Raramente    5- Quase nunca ou Nunca 

 1 2 3 4 5 

46. Você se sente comprometido com o seu trabalho?       

47. Você sabe exatamente quais tarefas são de sua responsabilidade?      

48. O trabalho tem objetivos claros?      

49. Você sabe exatamente o que é esperado de você no seu trabalho?      

50. Você sabe exatamente que grau de independência você tem em seu 

trabalho?  

     

51. As tarefas que você faz parecem importantes?      

52. Você tem que fazer tarefas que você acha que deveriam ser feitas de      
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outra forma? 

53. Você tem que fazer tarefas que parecem desnecessárias?      

54. Você faz coisas em seu trabalho que são aceitas por algumas 

pessoas, porém não por outras? 

     

55. Exigem que você faça coisas contraditórias em seu trabalho?      

 

As perguntas a seguir se referem ao apoio e às relações em seu local de 

trabalho. 
1- Quase sempre ou Sempre   2- Frequentemente   3- Às vezes   4- Raramente    5- Quase nunca ou Nunca 

 

 1 2 3 4 5 

56. Você recebe ajuda e poio dos seus colegas de trabalho pra 

realizar suas tarefas? 

     

57. Os colegas estão dispostos a ouvir os seus problemas de 

trabalho? 

     

58. Os seus colegas falam com você sobre o seu desempenho no 
trabalho? 

     

59. Você ajuda nas tarefas dos colegas de trabalho?      

60.Seu chefe imediato fala com você sobre como é realizado o 

seu trabalho? 

     

61. Você tem um bom ambiente com os seus colegas de trabalho?      

62. Sente em seu trabalho que você faz parte de um grupo?      

 

 

Estas perguntas são sobre a sua influência no trabalho. 
1- Quase sempre ou Sempre   2- Frequentemente   3- Às vezes   4- Raramente    5- Quase nunca ou Nunca 

 1 2 3 4 5 

63. Você pode definir seu ritmo de trabalho?       

64. Você pode interferir sobre as decisões que afetam o seu trabalho?      

65. Você tem influência sobre o modo de fazer suas tarefas no seu 

trabalho? 

     

66. Você tem influência sobre o tipo de tarefas que você faz no 

trabalho? 

     

 

Responda se tem sofrido algum dos comportamentos abaixo nos últimos 12 

meses, no seu local de trabalho. 
1- Quase sempre ou Sempre   2- Frequentemente   3- Às vezes   4- Raramente    5- Quase nunca ou Nunca 

Durante os últimos 12 meses você: 1 2 3 4 5 

67. Tem sido alvo de insultos ou provocações verbais?      

68. Tem sido exposto a assédio sexual?      

69. Tem sido exposto a ameaças de violência?      

70. Tem sido exposto a violência física?      

 

 

As próximas perguntas são sobre a sua saúde, bem estar e satisfação. 
 1 – 

Excelente 

2 –  

Muito boa 

3 - 

Boa 

4 - 

Regular 

5 –  

Ruim 

71.Em geral, sente que a sua saúde é:       

 

Como você tem se sentido durante as últimas 4 semanas. 
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1- Quase sempre ou Sempre   2- Frequentemente   3- Às vezes   4- Raramente    5- Quase nunca ou Nunca 

Durante as últimas 4 semanas, 1 2 3 4 5 

72. Você se sentiu exausto/a?      

73. Você se sentiu fisicamente esgotado/a?      

74. Você se sentiu emocionalmente esgotado/a?      

75. Você se sentiu cansado/a?      

76. Você teve problemas para relaxar?      

77. Você se sentiu irritado/a?      

78. Você se sentiu tenso/a?       

79. Você se sentiu estressado/a?      

80. Você se sentiu muito nervoso/a?      

81. Você se sentiu com a moral tão baixa que nada pode animá-lo/a?      

82. Você se sentiu calmo/a e tranquilo/a?      

83. Você se sentiu desanimado/a e triste?      

84. Você se sentiu feliz?      

 

Como você tem se sentido durante as últimas 4 semanas. 

1- Muito satisfeito/a  2- Satisfeito/a  3- Moderadamente satisfeito/a  4- Insatisfeito/a   5- Muito insatisfeito/a 

 1 2 3 4 5 

85. Qual é o seu nível de satisfação com o seu trabalho, levando tudo em 
consideração? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este questionário foi adaptado a partir da versão 

do COPSOQ-Sesi/PR. 

Serviço Social da Indústria do Paraná – SESI/PR. 

Modelo Sesi de avaliação de Riscos 

Psicossociais: Cuide-se + / Curitiba: SESI/PR, 

2015. 
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ANEXO A 

 

PARECER DO CEP/UFSC 
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ANEXO B 

 

AUTORIZAÇÃO PARA A VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

DE PESQUISA PELO COPSOQ INTERNATIONAL NETWORK 

STEERING COMMITTEE 
 

 

 

Inês Lima <inesaxlima1@gmail.com> 

 
Authorization for the use of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire - 

medium version (COPSOQ) in a doctoral thesis 

 
Salvador Moncada <smoncada@ccoo.cat> 11 de janeiro de 2017 09:31 

Para: inesaxlima1@gmail.com 

Dear Inês Lima 

 

Thank you very much for your interest in COPSOQ. 
 

I would like to inform you that the validation to Brazil of the  adaptation of the Spanish 
COPSOQ-Istas21 middle version for risk assesment at the workplaces - that includes 

most of the items and scales of the middle version of COPSOQ II,was presented at the 

ANAMT congress in Foz do Iguaçu last May. It was carried out by researchers form the 
SESI of Pararaná, leaded by Cassia Aparecida Rodrigues and Leticia Villar Pellegrin, and 

as far as I know it's ready to be published in the Revista de Saude Pública.  Cassia is now 

using the COPSOQ long version for her doctoral dissertation. I suggest you to contact her 
or them both: 

Cassia Aparecida Rodrigues  

Prisma Psychology and Consulting 
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Curitiba 

E-mail: cassiapsico@bol.com.br 

 
Letícia Villar Pellegrin  

Industry Social Service (Paraná) 

Curitiba 
E-mail: leticia.pellegrin@sesipr.org.br 

 

It's very important and useful for all of us to have validated versions in different countries 
and languages  and to know how thy work in practice, So we strongly encourage you to  

go on with your project and collaborate with the the other Brazilian researchers and the 

COPSOQ International Network. 

 

Do not hesitate to contact us for further information. 

 
Sincerely, 

On behalf of the COPSOQ International Network Steering Committee: 

 
Salvador Moncada i Lluís;  

PhD, MD, MPH. 

Union Institute of Work, Environment and Health (ISTAS, CC.OO.)  
Via Laietana 16, 08003 Barcelona  

Tel +34 934 812 835  

Fax +34 934 812 770  
www.istas.ccoo.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cassiapsico@bol.com.br
mailto:leticia.pellegrin@sesipr.org.br
http://www.istas.ccoo.net/
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ANEXO C 

 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO COPSOQ-SesiPR 
 

 

 
 

 

 

Inês Lima <inesaxlima1@gmail.com> 

 
Authorization for the use of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire - 

medium version (COPSOQ) in a doctoral thesis 

 

Leticia Villar Pellegrin <leticia.pellegrin@sesipr.org.br> 
22 de março de 2017 

17:15 

Para: Inês Lima <inesaxlima1@gmail.com> 

Cc: Maria Cristhina De S Rocha <cristhina.Rocha@fiepr.org.br> 

Olá, Inês.  

Eu vou bem, e você? 

Peço desculpas pela demora em retornar. 

O questionário Copsoq-SesiPR pode ser usado por você em sua tese de doutorado. 

Encaminho, anexo, o questionário traduzido e adaptado culturalmente pelo Sesi no 
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Paraná para o contexto brasileiro, assim como a publicação da experiência que resultou 

no material. 

Desejamos sucesso em sua pesquisa! 

  

Abraços, 

Letícia Villar Pellegrin 

Assessoria de Projetos Estratégicos 

SESI 

(41)3271-7439 

www.sesipr.org.br    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sesipr.org.br/
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ANEXO D 

 

COPSOQ-SesiPR 
 

 

 

CoPsoQ-SesiPR 

 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO 

 

 

Versão média para empresas de 20 ou mais funcionários. Adaptação do 

CoPsoQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) e CoPsoQ-istas21 

para uso no Brasil (versão 1, 2015). 

 
 
 
 
 

Empresa: Data de Preenchimento: 

 

 

 
 
 
 
 

CoPsoQ-SesiPR (versão 1) - Instrumento de domínio público nos termos 

especificados na licença para uso do método (www.sesipr.org.br). Proibido o seu uso 

comercial e qualquer modificação não autorizada. 
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INSTRUÇÕES 

 

 

 

 

O preenchimento do questionário que você tem em mãos vai ajudar na 

realização da Avaliação dos Fatores Psicossociais. 

 

Trata-se de um questionário CONFIDENCIAL e ANÔNIMO. 

 

Sua resposta é INDIVIDUAL. Por isso, pedimos que você responda 

sinceramente a cada uma das perguntas. 

 

Das questões 1 até a 32 a maioria das perguntas possui várias opções de 

resposta. Você deverá marcar com um "X" a resposta que, na sua 

opinião, melhor descreve a sua situação, ESCOLHENDO 
SOMENTE UMA OPÇÃO entre as possíveis respostas: "Quase 

Sempre ou Sempre / Às vezes / Quase Nunca ou Nunca". 
 

Caso você tenha mais de um emprego, pedimos que, para todas as suas 

respostas, você se refira apenas ao que você faz na empresa 

XXXXXXXX. 

 

 

É muito importante que você responda a TODAS AS PERGUNTAS. 

 

 

 

 

QUALQUER DÚVIDA PERGUNTE AO APLICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COOPERAÇÃO 
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a) Sexo: 

[     ]  1 Feminino 

[     ]  2 Masculino 

 

b) Idade: 

[     ]  1 Menos de 20 anos 

[     ]  2 De 20 a 24 anos 

[     ]  3 De 25 a 29 anos 

[     ]  4 De 30 a 34 anos 

[     ]  5 De 35 a 39 anos 

[     ]  5 De 40 a 44 anos 

[     ]  5 Acima de 44 anos 

 

c) Escolaridade: 

[     ]  

1 

Ens. Fundamental incompleto [     ]  6 Ens. Superior completo 

[     ]  

2 

Ens. Fundamental completo [     ]  7 Especialização 

[     ]  

3 

Ens. Médio incompleto [     ]  8 Mestrado 

[     ]  

4 

Ens. Médio completo [     ]  9 Doutorado 

[     ]  

5 

Ens. Superior incompleto [     ]  10 Outro. Qual? 

 

I. As perguntas a seguir se referem ao seu emprego na empresa 

XXXXXXXX e às suas condições de trabalho. 

d) Qual área ou departamento você ocupa atualmente. 

[     ]  1 Produção/Operação 

[     ]  2 Administração/Escritório 

[     ]  3 Outro. Qual? 

 

e) Qual cargo você ocupa atualmente. Coloque apenas uma opção. 

________________________________________________________________ 

 

f) No último ano, seus superiores perguntaram à você sobre como melhorar a 

forma de produzir e realizar o seu trabalho? 

[     ]  1 Quase Sempre ou Sempre 



172 

 

[     ]  2 Às vezes 

[     ]  3 Quase Nunca ou Nunca 

 

 

 

g) Há quanto tempo você trabalha na empresa XXXXXXXX? 

[     ]  1 Menos de 1 mês 

[     ]  2 De 1 mês a 6 meses 

[     ]  3 De 6 meses até 2 anos 

[     ]  4 De 2 anos até 5 anos 

[     ]  5 De 5 anos até 10 anos 

[     ]  6 Mais de 10 anos 

 
 

h) Qual contrato de trabalho que você possui com a empresa XXXXXXXX? 

[     ]  1 Sou efetivo (tenho um contrato de trabalho de tempo indeterminado) 

[     ]  2 Sou temporário (contratado para um projeto ou serviço específico) 

[     ]  3 Sou terceirizado (meu contrato de trabalho é com uma empresa 
prestadora de serviços nesta obra) 

[     ]  4 Sou temporário interino (contrato temporário para substituir um 

funcionário durante um determinado período) 

[     ]  5 Sou funcionário público 

[     ]  6 Sou autônomo 

[     ]  7 Sou estagiário 

[     ]  8 Sou aprendiz 

[     ]  9 Trabalho sem contrato/sem registro 

 

i) Desde que você entrou na empresa XXXXXXXX, você foi promovido? 

[     ] 1 Não 

[     ] 2 Sim, uma vez 

[     ] 3 Sim, duas vezes 

[     ] 4 Sim, três ou mais vezes 

 

j) Qual é o seu turno de trabalho? 

[     ] 1 Horário integral (manhã e tarde) com intervalo para almoço 

[     ] 2 Turno fixo de manhã 

[     ] 3 Turno fixo de tarde 

[     ] 4 Turno fixo de noite 

[     ] 5 Turnos alternados, exceto o da noite 

[     ] 6 Turnos alternados, com o da noite 

 

k) Normalmente, quantas horas você trabalha por semana para a empresa 

XXXXXXXX? 

[     ] 1 30 horas ou menos 
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[     ] 2 De 31 a 35 horas 

[     ] 3 De 36 a 40 horas 

[     ] 4 De 41 a 45 horas 

[     ] 5 Mais de 45 horas 

 

 

l) Normalmente, quantos dias por mês você faz horas extras? 

[     ] 1 Nenhum 

[     ] 2 Às vezes 

[     ] 3 De 1 a 5 dias por mês 

[     ] 4 De 6 a 10 dias por mês 

[     ] 5 11 ou mais dias por mês 

 

 

m) Normalmente, quantos sábados você trabalha por mês? 

[     ] 1 Nenhum 

[     ] 2 Às vezes 

[     ] 3 Um sábado por mês 

[     ] 4 Dois sábados por mês 

[     ] 5 Três ou mais sábados por mês 

 

n) Normalmente quantos domingos você trabalha por mês? 

[     ] 1 Nenhum 

[     ] 2 Às vezes 

[     ] 3 Um domingo por mês 

[     ] 4 Dois domingos por mês 

[     ] 5 Três ou mais domingos por mês 

 

o) Caso seja necessário, você pode chegar ou sair do trabalho em horários diferentes 

do que você sempre faz? 

[     ] 1 Não 

[     ] 2 Posso escolher entre diversos horários fixos pré-estabelecidos 

[     ] 3 Tenho até 30 minutos de tolerância 

[     ] 4 Tenho entre meia hora e uma hora de tolerância com relação aos horários pré-

estabelecidos 

[     ] 5 Tenho mais de uma hora de tolerância 

[     ] 6 Tenho flexibilidade total 

 

p) Você pode decidir quando fazer uma pausa ou um pequeno intervalo no trabalho? 

[     ] 1 Quase Sempre ou Sempre 

[     ] 2 Às vezes 

[     ] 3 Quase Nunca ou Nunca 

 

q) Se você precisar resolver algum assunto pessoal ou familiar, você pode se ausentar 

do seu trabalho por pelo menos uma hora? 
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[     ] 1 Quase Sempre ou Sempre 

[     ] 2 Às vezes 

[     ] 3 Quase Nunca ou Nunca 

 

 

 

r) Você faz algum trabalho familiar e doméstico? 

[     ] 1 Sim, sou o (a) principal responsável pela minha casa e faço a maior 
parte das tarefas familiares e domésticas 

[     ] 2 Sim, mas faço cerca da metade das tarefas familiares e domésticas 

[     ] 3 Sim, mas faço somente tarefas muito específicas 

[     ] 4 Não faço nenhuma ou quase nenhuma dessas tarefas 

 
 

 

 

s) Há mudanças na sua hora de entrada e saída ou nos dias que foram definidos para 

você trabalhar? 

[     ] 1 Quase Sempre ou Sempre 

[     ] 2 Às vezes 

[     ] 3 Quase Nunca ou Nunca 

 

t) Aproximadamente, qual é o seu salário mensal? 

[     ] 1 Menos de 1 salário mínimo 

[     ] 2 De 1 a 2 salários mínimos 

[     ] 3 De 3 a 4 salários mínimos 

[     ] 4 De 5 a 6 salários mínimos 

[     ] 5 De 7 a 8 salários mínimos 

[     ] 6 Acima de 9 salários mínimos 

 

u) Seu salário é: 

[     ] 1 Fixo 

[     ] 2 Uma parte fixa e outra variável 

[     ] 3 Toda variável (por empreitada, comissão) 

 

v) Levando em conta o trabalho que você tem que fazer e o tempo estabelecido para 

fazê-lo, você diria que: 

1.Quase Sempre ou Sempre         2. Às vezes            3. Quase Nunca ou Nunca 

 1 2 3 

a. Existem menos funcionários que o necessário na sua área ou 
departamento 

   

b. O planejamento das atividades é possível de ser colocado em 

prática 

   

c. As máquinas, ferramentas e/ou computadores com as quais 
você trabalha são adequadas e funcionam corretamente 
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w) As próximas perguntas são sobre as exigências e o conteúdo do seu trabalho. 

1.Quase Sempre ou Sempre        2. Às vezes           3. Quase Nunca ou Nunca 

 1 2 3 

a. Você precisa trabalhar muito rápido?    

b. O seu ritmo de trabalho é agitado o dia todo?    

c. Em seu trabalho, ocorrem momentos ou situações 
emocionalmente desgastantes? 

   

d. Em seu trabalho, você tem que cuidar de problemas pessoais de 
outros colegas? 

   

e. O seu trabalho afeta você emocionalmente?    

f. No seu trabalho não é permitido que você expresse a sua opinião?    

g. No seu trabalho é exigido que você trate todos de maneira igual, 
embora não se sinta satisfeito com isso? 

   

h. O seu trabalho exige que você esconda suas emoções e seus 
sentimentos? 

   

i. No seu trabalho é exigido que você seja simpático com todos, 
independente da forma como te tratam? 

   

j. Você atrasa na entrega do seu trabalho?    

k. A distribuição das tarefas é irregular e faz com que ocorra o 

acúmulo de trabalho? 

   

l. Você tem tempo suficiente para fazer seu trabalho?    

m.  Parece impossível terminar as suas tarefas 

no seu trabalho? 

   

 

x) Ainda com relação às exigências e o conteúdo do seu trabalho. 

1.Quase Sempre ou Sempre        2. Às vezes           3. Quase Nunca ou Nunca 

 

 1 2 3 

a. Você pode definir seu ritmo de trabalho?    

b. Você pode interferir sobre as decisões que afetam o seu trabalho?    

c. Você tem influência sobre o modo de fazer suas tarefas no seu 

trabalho? 

   

d. Você tem influência sobre o tipo de tarefas que você faz no 

trabalho? 
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 1 2 3 

e. Há momentos em que você precisaria estar na empresa e em casa 

ao mesmo tempo? 

   

f. Você sente que o trabalho na empresa consome tanta energia que 

prejudica suas tarefas domésticas e familiares? 

   

g. Você sente que o trabalho na empresa ocupa tanto tempo que 
prejudica seu trabalho doméstico e familiar? 

   

h. Você pensa sobre as tarefas domésticas e familiares quando está na 
empresa? 

   

i. As suas tarefas no trabalho fazem sentido para você?    

j. As tarefas que você faz parecem importantes?    

k. Você se sente comprometido com o seu trabalho?    

l. O seu trabalho lhe dá oportunidade para melhorar os seus 

conhecimentos e habilidades? 

   

m. Seu trabalho permite que você aplique suas habilidades e 
conhecimentos? 

   

n. O seu trabalho permite que você aprenda coisas novas?    

o. O seu trabalho exige que você tenha iniciativa?    

 

 

y) Estas perguntas abordam a definição de suas tarefas. 

1.Quase Sempre ou Sempre        2. Às vezes           3. Quase Nunca ou Nunca 

 

 1 2 3 

a. No seu local de trabalho você é informado com antecedência sobre 

as decisões importantes, mudanças e projetos futuros? 

   

b. Você recebe todas as informações que precisa para realizar um 

bom trabalho? 

   

c. Você sabe exatamente quais tarefas são da sua responsabilidade?    

d. O seu trabalho tem objetivos claros?    

e. Você sabe exatamente o que é esperado de você no seu trabalho?    

f. Você sabe exatamente que grau de independência você tem em seu 
trabalho? 
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g. Você tem que fazer tarefas que você acha que deveriam ser feitas 
de outra forma? 

   

h. Você tem que executar tarefas que parecem desnecessárias?    

i. Você faz coisas em seu trabalho que são aceitas por algumas 

pessoas, porém não por outras? 

   

j. Exigem que você faça coisas contraditórias em seu trabalho?    

 

z) As perguntas a seguir se referem ao apoio que você recebe no trabalho. 

1.Quase Sempre ou Sempre        2. Às vezes           3. Quase Nunca ou Nunca 

 1 2 3 

a. Você recebe ajuda e apoio dos seus colegas de trabalho para 

realizar suas tarefas? 

   

b. Os colegas estão dispostos a ouvir os seus problemas de trabalho?    

c. Os seus colegas falam com você sobre o seu desempenho no 

trabalho? 

   

d. Você tem um bom ambiente com os seus colegas de trabalho?    

e. Sente em seu trabalho que você faz parte de um grupo?    

f. Você ajuda nas tarefas dos colegas de trabalho?    

g. Seu superior imediato está disposto a ouvir seus problemas de 

trabalho? 

   

h. Recebe ajuda e apoio de seu chefe imediato na realização do seu 

trabalho? 

   

i. Seu chefe imediato fala com você sobre como é realizado o seu 

trabalho? 

   

 

 

aa) Você se preocupa com possíveis mudanças em suas condições de trabalho. 

1.Quase Sempre ou Sempre        2. Às vezes           3. Quase Nunca ou Nunca 

 1 2 3 

a) Transferência para outro endereço de trabalho, unidade, área ou 
departamento contra a tua vontade? 

   

b) Mudança do seu horário (turno, dia da semana, hora de entrada e 
de saída) contra a tua vontade? 
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c) Mudanças nas suas tarefas contra a tua vontade?    

d) Demissão ou não renovação do seu contrato?    

e) Dificuldade de encontrar outro trabalho, no caso de ficar 

desempregado (a)? 

   

 

 

bb) As perguntas a seguir se referem ao reconhecimento, à confiança e à justiça em seu 

ambiente de trabalho. 

1.Quase Sempre ou Sempre        2. Às vezes           3. Quase Nunca ou Nunca 

 1 2 3 

a. Seu trabalho é valorizado pelo seu chefe imediato?    

b. Seu chefe imediato respeita o seu trabalho?    

c. Você recebe um tratamento justo em seu trabalho?    

d. Seu chefe imediato confia que os funcionários fazem um bom 
trabalho? 

   

e. Você pode confiar nas informações fornecidas pelo seu chefe 
imediato? 

   

f. Os trabalhadores podem expressar suas opiniões e emoções?    

g. As discussões e conflitos são resolvidos de maneira justa?    

h. Os funcionários são reconhecidos quando fazem trabalhos bem 

feitos? 

   

i. Seu chefe imediato dá a mesma importância para as propostas de 

todos os trabalhadores? 

   

j. As tarefas são distribuídas de forma justa?    

k. Seu atual chefe imediato dá segurança a cada um dos seus 
subordinados para que tenham boas oportunidades de crescimento 

profissional? 

   

l. Seu atual chefe imediato planeja bem o trabalho?    

m. Seu atual chefe imediato distribui bem o trabalho?    

n. Seu atual chefe imediato resolve bem as discussões e os conflitos?    
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cc) Responda se tem sofrido algum dos comportamentos abaixo nos últimos 12 meses, 

no seu local de trabalho. 

1.Quase Sempre ou Sempre        2. Às vezes           3. Quase Nunca ou Nunca 

Durante os últimos 12 meses, 1 2 3 

a) Tem sido alvo de insultos ou provocações verbais    

b) Tem sido exposto a assédio sexual    

c) Tem sido exposto há ameaças de violência    

d) Tem sido exposto à violência física    

 

II. As próximas perguntas são sobre a sua saúde, bem-estar e satisfação. 

dd) Em geral você diria que sua saúde é: 

[     ] 1 Excelente 

[     ] 2 Muito boa 

[     ] 3 Boa 

[     ] 4 Regular 

[     ] 5 Ruim 

 

ee) Como você tem se sentido durante as 04 últimas semanas. 

 

1.Quase Sempre ou Sempre        2. Às vezes           3. Quase Nunca ou Nunca 

Durante as últimas 04 semanas, 1 2 3 

a) Você se sentiu exausto/a    

b) Você se sentiu fisicamente esgotado/a    

c) Você se sentiu emocionalmente esgotado/a    

d) Você se sentiu cansado/a    

e) Você teve problemas para relaxar    

f) Você se sentiu irritado/a    
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g) Você se sentiu tenso/a    

h) Você se sentiu estressado/a    

i) Você se sentiu muito nervoso/a    

j) Você se sentiu com a moral tão baixa que nada pode animá-lo(a)    

k) Você se sentiu calmo/a e tranquilo/a    

l) Você se sentiu desanimado/a e triste    

m) Você se sentiu feliz    

 

 

ff) Qual é o seu nível de satisfação com o seu trabalho, levando tudo em consideração? 

Escolher apenas uma resposta. 

[     ] 1 Muito Satisfeito(a) 

[     ] 2 Satisfeito(a) 

[     ] 3 Insatisfeito(a) 

[     ] 4 Muito insatisfeito(a) 

 
 

 

Caso tenha mais alguma observação a fazer sobre seu trabalho ou sua saúde, escreva no 

espaço abaixo: 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

MUITO OBRIGADO POR SEU TEMPO E COOPERAÇÃO 
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ANEXO E 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

PARCEIRA PARA A ETAPA I DA FASE DE COLETA DE 

DADOS. 
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ANEXO F 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

PARCEIRA PARA A ETAPA II DA FASE DE COLETA DE 

DADOS. 
 
 

 




