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RESUMO 

Introdução: O trabalho está intimamente relacionado à saúde e o bem-estar, sendo considerado 
fonte de satisfação das mais diversas necessidades humanas. Por outro lado, o contexto singular 

e as vivências laborais especificas da natureza da atividade podem causar danos físicos, sociais 
e psicológicos. Portanto, torna-se necessário aprofundar a relação do trabalho com a 
funcionalidade e a qualidade de vida dos servidores e realizar um diagnóstico precoce da 

organização, condições e relações socioprofissionais, para subsidiar mudanças prioritárias e 
transformadoras prevenindo o adoecimento pelo trabalho. Objetivo: Investigar possíveis 

relações do contexto do trabalho com a funcionalidade e a qualidade de vida dos servidores da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM). Métodos: Foi realizado um estudo 
transversal com 41 servidores da SEMAM. Para a coleta de dados, foram utilizados cinco 

instrumentos: um questionário de avaliação inicial, World Heath Organization Disability 
Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento 

(ITRA), Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) e a versão abreviada do 
The World Health Organization of Life (WHOQOL-bref). Resultados: Amostra composta por 
sujeitos de meia-idade de ambos os sexos. Apesar de apresentarem boa funcionalidade, 80% 

referiu dor nos últimos dias e 31,7% fazem uso contínuo de medicações, 56,1% não apresentam 
incapacidades e 75,6% classificaram sua qualidade de vida regular. A média do tempo de 

prefeitura foi de 10 anos e 58,5% referiu pegar mais de 5kg no trabalho. Não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas na idade e no tempo de prefeitura em relação a 
funcionalidade, qualidade de vida e risco de adoecimento no trabalho. Além disso, não 

houveram diferenças significativas entre os postos de trabalho e a funcionalidade e a qualidade 
de vida. O ITRA demonstrou avaliações críticas nos itens: organização do trabalho, condições 

de trabalho, custo físico, afetivo e cognitivo, esgotamento profissional e falta de 
reconhecimento. Os servidores que apresentaram melhores avaliações na organização do 
trabalho, nas relações socioprofissionais e na liberdade de expressão apresentaram percepções 

mais positivas na qualidade de vida; e os servidores com incapacidades leves, comparado aos 
sem incapacidades, tiveram piores avaliações nos danos sociais e psicológicos relacionados ao 

trabalho. Conclusão: No contexto de trabalho, a organização e as relações socioprofissionais, 
assim como a liberdade de expressão impactaram na qualidade de vida do servidor, do mesmo 
modo que pessoas com menos funcionalidade, apresentaram mais danos sociais e psicológicos 

causados pelo trabalho. Os resultados indicam que, apesar da maioria dos servidores não 
apresentarem incapacidades ou apresentarem incapacidades leves, verificou-se elevadas 

queixas de dores osteomusculares, a percepção da qualidade de vida foi regular e a avaliação 
das condições de trabalho foram críticas; reafirmando a importância de um diagnóstico precoce 
das condições de trabalho, favorecendo assim o delineamento de estratégias e ações para 

minimizar os impactos na saúde do trabalhador.  
 

Palavra-chave: Saúde do Trabalhador; Qualidade de Vida; Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; Condições de Trabalho; Riscos Ocupacionais. 
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ABSTRACT 

Introduction: Work is closely related to health and well-being, being considered a source of 
satisfaction for the most diverse human needs. On the other hand, the unique context and work 
experiences specific to the nature of the activity can cause physical, social and psychological 

damage. Therefore, it is necessary to deepen the relationship of work with the functionality and 
quality of life of servers and carry out an early diagnosis of the organization, conditions and 

socio-professional relationships, for priority subsidiary and transformative changes, preventing 
illness through work. Objective: To investigate possible relations between the work context 
and the functionality and life quality of the Municipal Environment Secretariat (SEMAM) 

employees. Methods: For data collection, five instruments were used: an initial assessment 
questionnaire, World Heath Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), 

Work Inventory and Illnes Risks (ITRA), Nordic Musculoskeletal Questionnaire (QNSO) and 
a shortened version of The World Health Organization of Life (WHOQOL-bref). Results: The 
sample consists of middle-aged individuals of both sexes. Despite having good functionality, 

80% reported pain in the last days and 31.7% make continuous medications use, 56.1% do not 
have disabilities and 75.6% rated their life quality as regular. The average working time was 10 

years and 58.5% reported taking more than 5 kg at work. There were no statistically significant 
differences in age and working time in relation to functionality, life quality and risk of illness 
at work. Besides that, there are no relevant differences between positions and functionality and 

quality of life. ITRA demonstrated critical evaluations in the items: work organization, work 
conditions, physical costs, emotional and cognitive, professional exhaustion and recognition 
lack. The servers who presented better evaluations in the work organization, in the socio-

professional relations and in the freedom expression had more positive perceptions in the life 
quality; and employees with mild disabilities, compared to those without disabilities, had worse 

assessments in work-related social and psychological damage. Conclusion: In the work 
context, an organization and socio-professional relations, as well as freedom expression 
impacted the life quality of the employee, in the same way than people with less functionality, 

had more social and psychological damage caused by work. The results indicated that, although 
the majority of the employees do not have disabilities or have mild disabilities, the majority 

complained of musculoskeletal pain, the perception of life quality was regular and the working 
assessment conditions was critical; reaffirming the importance of an early diagnosis of working 
conditions, thus favoring the design of strategies and actions to minimize the impacts on 

workers' health. 
 

Keyword: Occupational Health; Life Quality; International Classification of Functionality, 
Disability and Health; Working Conditions; Occupational Risks. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho está intimamente relacionado à saúde e o bem-estar do ser humano, 

considerado fonte de satisfação das mais diversas necessidades humanas, tais como, 

manutenção de relações interpessoais, autorrealização e sobrevivência (ANDRADE, 2016). 

Para Dejours (2004, p. 27), o trabalho é “aquilo que implica, do ponto de vista humano, o fato 

de trabalhar: gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a 

capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações; é o poder de sentir, de pensar e de 

inventar”, sendo fonte de prazer quando a tarefa carrega um conteúdo simbólico, exercício 

inventivo e o resultado é valorizado. 

Por outro lado, quando o trabalho é desprovido de sentido, falta de controle do 

trabalhador sobre os meios de execução, bem como nas incoerências entre as metas exigidas e 

as possibilidades reais para a realização das atividades e, especialmente, nas relações humanas 

carentes de cooperação e solidariedade, pode ser fonte de sofrimento (DEJOURS, 2017) e 

comprometer a qualidade de vida do trabalhador (LOURENÇÃO, 2011).  

No setor público, o trabalho possui características peculiares e atividades cotidianas, 

encontradas nas diretrizes elementares da Constituição Federal da República, muitas vezes 

incoerentes com a prescrição, com a organização implementada e com os meios físicos 

disponíveis (instrumentos, espaço, sistemas, dentre outros), influenciando no comportamento e 

no processo de adoecimento dos servidores (JACKSON FILHO, 2015). Pode-se dizer que 

impedimentos institucionais, organizacionais e até sociais que dificultam as atividades dos 

servidores são comumente encontrados em diversos estudos, sendo indicadores de 

desengajamento, colocando em risco o sistema psíquico e emocional, o que explica os altos 

índices de afastamentos ou sintomas de saúde mental e física dos servidores tornando-os vítimas 

do funcionamento patológico de algumas instituições públicas (FRENNEY, 2013; JACKSON 

FILHO, 2015). 

Na Secretaria de Meio Ambiente de Santos (SEMAM), grande parte dos servidores 

trabalham nos parques municipais da cidade (Orquidário e Jardim Botânico), no Aquário e na 

Coordenadoria de Defesa da Vida Animal (CODEVIDA). Estes atuam em diversas áreas que 

interagem com o público, com os animais e as plantas, demandando estudos capazes de 

compreender como tais especificidades influenciam o trabalho do servidor (PMSa, 2021). 

Na literatura, ainda há poucos e limitados estudos que mostram intervenções no 

ambiente de trabalho, porém há um número substancial de evidências sobre a importância dos 

parques municipais na saúde da população, sendo fonte de natureza mais prontamente 
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disponível (ou às vezes a única) para a maioria das pessoas que vivem em áreas urbanas 

(LONDI et al., 2014). Diversos benefícios psicológicos do contato com a natureza, no campo 

da psicologia ambiental, são tipicamente baseados em teorias de efeitos restaurativos. 

Restauração, nesse contexto, implica o processo de recuperação da capacidade psicológica, 

social e física (GUITE et al.,2016). Uma das teorias sugere que o ambiente visual é importante 

para a redução do estresse e que isso acontece mais rápido em contato com a natureza em 

comparação com os ambientes urbanos (ULRICH et al., 1999).  

Além disso, a interação com os animais e os efeitos fisiológicos e psicológicos com este 

contato são positivos, incluindo: redução da pressão arterial, frequência cardíaca, colesterol, 

ansiedade e estresse. Todos esses fatores estão intimamente relacionados a melhora da 

qualidade de vida e de saúde (VAN DEN BERG et al., 2016). Entretanto, muitos profissionais 

envolvidos no cuidado com animais (médicos veterinários, biólogos e tratadores de animais), 

apresentam sintomas de esgotamento físico e emocional (Síndrome de Burnout), pois estão 

sujeitos à fadiga por compaixão, a qual ocorre principalmente naqueles profissionais em íntimo 

contato com organismos vivos.  

No que se refere aos médicos veterinários, estes têm um fator de risco a mais em relação 

aos demais profissionais, que é a indicação e realização de eutanásia (ROCHA, 2016). 

Evidências empíricas e anedóticas indicam que os esses profissionais têm risco aumentado de 

sofrerem estresse relacionado ao trabalho, fadiga por compaixão, sofrimento moral e de 

cometerem suicídio (BRANNICK, 2015; NETT, 2015; SKIPPER, 2012; HOLCOMBE et al., 

2016).  

Apesar de existir uma quantidade substancial de pesquisas sobre o adoecimento mental 

e esgotamento emocional nos profissionais de saúde que cuidam de humanos, poucos estudos 

avaliam os fatores de risco psíquicos aos quais veterinários, tratadores de animais, biológos e 

jardineiros estão expostos.  

Nesse contexto, as exigências e pressões às quais o trabalhador está submetido, assim 

como os recursos psicológicos de que ele dispõe para enfrentar as adversidades no trabalho, 

podem interferir na qualidade de vida, favorecendo o sofrimento e o adoecimento (KRUG, et 

al. 2015; SILVA 2019), tornando-se importante conhecer, discutir e refletir a tríade trabalho-

saúde-doença, e estabelecer relações e explicações acerca do adoecimento e da incapacidade 

ocasionadas pelo trabalho (DEJOURS e ABDOUCHELI, 2011; KRUG et al. 2015; DUARTE 

2018) bem como formas de enfrentamento dos problemas em saúde através de mudanças na 

gestão, na organização e no ambiente (JACKSON FILHO, 2015; RIBEIRO 2018).  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000300257#B8
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Para uma abordagem ampla é necessário aprofundar a relação do trabalho com a 

funcionalidade e a qualidade de vida dos servidores. O termo qualidade de vida relaciona-se à 

aspectos subjetivos e perceptivos de cada indivíduo, e por sua vez é mantido várias vezes 

afastado do termo funcionalidade, principalmente no ambiente laboral, visto que empresas 

ainda trabalham com o conceito focado na função, rendimento e resultados imediatos, 

minimizando os aspectos particulares dos trabalhadores (MERGENER et al., 2008). 

Diante desse cenário, o diagnóstico do processo trabalho-saúde-doença tem como 

objetivo subsidiar ações prioritárias e transformadoras na organização do trabalho, contribuindo 

para a orientação, formulação de Políticas Públicas e na elaboração de um Programa de 

Educação Permanente em Saúde, voltado para promoção da saúde e prevenção de doenças dos 

servidores da SEMAM. O entendimento do contexto singular e das vivências laborais 

específicas da natureza da atividade pode ser uma via para melhorias, pois se reestrutura sob 

novas bases e traz indicadores para além da doença, prevenindo os agravos à saúde, mas 

principalmente, permitindo a promoção à saúde, e contribuindo com a educação permanente e 

continuada da equipe.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O Meio Ambiente do Trabalho 

A Lei Orgânica da Saúde descreve que a saúde tem pluralidade de determinantes e 

condicionantes, que se expressam na organização social e econômica do País, estando como 

valores preditivos o meio ambiente e o trabalho:  

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, 
tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais (BRASIL, Lei nº 12.864, de 2013).  

 

Alguns autores acreditam que a saúde e o direito à saúde, constituem-se através de 

processos de construção heterogênea, por um lado, considera o indivíduo responsável pela sua 

saúde, na qual adota condutas saudáveis ou minimizadoras de risco, e por outro, através de 

políticas públicas voltadas a situações e processos susceptíveis de afetar o bem-estar e a saúde 

dos cidadãos, das comunidades ou grupos específicos e a promoção de um ambiente saudável 

com condições sociais e econômicas dignas para todos (PERETTI-WATEL E MOATTI, 2009). 

O direito à saúde e a existência da doença passa a ser reconhecido em decorrência de exposições 

ambientais, condições sociais ou laborais (NUNES, 2009).  

Padilha (2002, p. 20) enfatiza que o conceito de meio ambiente do trabalho é amplo e 

envolve tudo aquilo que cerca um organismo, seja físico (água, ar, terra), social (valores, 

hábitos, culturais, crenças, costumes) ou psíquico (sentimento do indivíduo e suas expectativas, 

angústia, segurança, estabilidade). Os meios físico, psíquico e social são os que dão as 

condições interdependentes necessárias e suficientes para que o organismo vivo (planta ou 

animal) se desenvolva na sua totalidade.  

O direito de um meio ambiente equilibrado está garantido pela Constituição Federal de 

1988 art. 225, sendo essencial para uma qualidade de vida, e mostra-se atrelado à noção de que 

não se pode isolar o “homem-trabalhador do homem-social” (BRANDÃO, 2010).  

O meio ambiente laboral sadio envolve condições e organizações de trabalho, e relações 

interpessoais continuamente seguras e saudáveis, com a adoção de uma visão integral do ser 

humano, física e mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2015) “um 

ambiente de trabalho saudável é aquele em que os trabalhadores e gestores colaboram para o 

uso de um processo de melhoria contínua de proteção e promoção da saúde e bem-estar de todos 

os trabalhadores. Para a sustentabilidade do ambiente de trabalho, considera-se a segurança e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12864.htm
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saúde no ambiente físico de trabalho; segurança, saúde e bem-estar no ambiente psicossocial 

de trabalho, incluindo organização do trabalho e a cultura do ambiente de trabalho; recursos 

pessoais para a saúde no ambiente de trabalho (apoio e incentivo do empregador para a adoção 

de estilo de vida saudável) e maneiras de participar na comunidade para melhorar a saúde dos 

trabalhadores, de suas famílias e de membros da comunidade”. 

2.1.1 Meio Ambiente Natural ou Físico do Trabalho 

O ambiente físico de trabalho pode contribuir ou ameaçar a saúde biológica e 

psicológica dos trabalhadores. Diferentes estudos avaliaram o efeito negativo de ambientes mal 

projetados e a Síndrome do Edifício Doente (SED), que consiste na perturbação do desempenho 

dos trabalhadores, redução da produtividade, surgimento de patologias e a sensação de mal-

estar em decorrência da exaustão emocional e desagrado com os ambientes projetados 

(CARVALHO, 2017; COSTA et al., 2019; LU et al, 2016; KIM et al., 2013). 

A satisfação com o ambiente de trabalho está diretamente relacionada a um melhor  

desempenho dos funcionários, produtividade e com o nível de competitividade entre as 

empresas (VAN DER VOORDT, 2004; LE, 2006).  

Programas eficazes e abrangentes de promoção da saúde no local de trabalho vão além 

de mudanças individuais, incluem modificações ambientais, sendo físicas ou intervenções no 

meio ambiente do trabalho, possibilitando resultados tanto comportamentais quanto de saúde 

(ENGBERS, 2005; EMMONS, 1999).  

Raanaas e colaboradores (2011) investigaram os possíveis benefícios de plantas 

presentes no interior de um escritório na capacidade de atenção dos indivíduos. Para tanto, 

distribuíram os participantes em dois grupos distintos, parte dos indivíduos foram alocados em 

um ambiente com plantas e folhagens enquanto os demais se encontraram um ambiente sem a 

presença de quaisquer elementos verdes. Verificou-se que aqueles que desenvolveram as 

atividades solicitadas no ambiente com presença de elementos verdes apresentaram melhor 

desempenho, sugerindo que elementos naturais podem afetar o desempenho cognitivo dos 

indivíduos (RAANAAS et al., 2011).  

Em outro estudo, a utilização de imagens e sons da natureza, demonstram impactos 

psicológicos e fisiológicos positivos. O trabalho de campo experimental também mostrou 

benefícios nas dimensões afetivas, cognitivas e fisiológicas naqueles que tiveram contato com 

a natureza versus ambientes urbanos (BERMAN, 2012; ASPINALL, 2015), e que o bem-estar 

psicológico pode estar associado em parte, à sua proximidade com o espaço verde e espaço azul 
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(ambientes aquáticos e marinhos) (DADVAND, 2016; VAN DEN BERG, 2016; ROE, 2013; 

WHEELER, 2015; MITCHELL, 2015).  

Pesquisas que não estão relacionadas com o trabalhador e sim com a população em 

geral, vem sendo exploradas e abordam a questão teórica “como o contato com a natureza 

promove a saúde?”. Biólogos apontam para uma explicação evolutiva para este fenômeno. A 

hipótese da biofilia afirma que os elementos naturais são calmantes para as pessoas por causa 

da ligação com a sobrevivência no passado (BUSS, 1995; WILSON, 1984). Psicólogos 

estudaram o cérebro, a resposta ao estresse e o contato com a natureza, que evidenciou que 

ambientes com elementos naturais restauram o estresse fatigado através de recursos cognitivos 

para melhorar as habilidades de enfrentamento (KAPLAN, 1995), ou estimulam porções 

subutilizadas do “velho” cérebro, que aliviam porções exauridas do cérebro para reduzir o 

estresse (ULRICH, 1991). 

Além disso, outros estudos mostraram resultados positivos do contato com animais, na 

saúde física, emocional e mental e benefícios sociais como motivação, socialização, 

relaxamento, estímulo de memória, troca de afeto e alegria (FERREIRA et al., 2017; 

CHELLINI, 2016). Estudos anteriores demonstraram que a visitação de animais reduz a 

reatividade fisiológica e estresse percebido (ULRICH, 1991, BARKER, 1999, LOUV, 2005). 

Ulrich (1991) descobriu que os pacientes em tratamentos dentários que assistiam peixes 

nadando em um aquário tiveram menos ansiedade e desconforto do que os que não assistiam.  

Os estudos que mostram os benefícios do trabalhador e a interação com a natureza 

(animais e plantas) ainda são poucos e limitados, porém há inúmeras evidências desses 

benefícios, que não estão relacionados ao trabalho, mas que futuramente podem ser utilizados 

como práticas no ambiente laboral.  

A SEMAM tem características peculiares, no qual a maioria dos servidores estão em 

contato com a natureza (animais e plantas), cuidando preventivamente dos animais (Orquidário, 

Aquário e Jardim Botânico) ou realizando tratamentos clínicos (CODEVIDA), podendo 

influenciar positivamente na funcionalidade e qualidade de vida dos servidores.  

2.1.2 A Organização do Trabalho: aspectos psicossociais 

A organização do trabalho é compreendida como "a especificação do conteúdo, métodos 

e inter-relações entre os cargos, de modo a satisfazer os requisitos organizacionais e 

tecnológicos, assim como os requisitos sociais e individuais do ocupante do cargo" (DAVIS, 

1966). 
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De natureza complexa, os fatores de risco psicossociais incluem a organização do 

trabalho, o contexto social e ambiental, controle de tarefas, autonomia e poder de decisão, 

demandas psicológicas, suporte social, clima organizacional e violência no trabalho (ALVES 

et al., 2015; CORDEIRO, 2016; AYTAÇ, 2012; GADEGAARD, et al., 2018).  

Mendes (2007) destaca que “é possível vivenciar prazer, mesmo em situação de trabalho 

precário, desde que a organização ofereça condições para o trabalhador desenvolver três 

importantes ações: mobilização da inteligência prática, do espaço para a fala e cooperação”. 

Para Dejours (1992), quando se diminui a liberdade de organização do trabalho, há um aumento 

na carga psíquica do trabalhador, ao contrário do que ocorre com os espaços de fala e 

cooperação, proporcionando uma mobilização subjetiva, que é uma fonte de vivência de prazer 

no trabalho, um meio para lidar com o sofrimento.  

Quando o trabalho é criativo, contribui para uma estruturação positiva da identidade, 

modificando o sofrimento e aumentando a resistência da pessoa aos desequilíbrios corporais e 

psíquicos. Podendo o trabalho ser mediador entre saúde-doença e sofrimento, criador ou 

patógeno (DEJOURS, 1999). Quando a liberdade para organização do trabalho é limitada, 

torna-se perigoso para o aparelho psíquico. Entretanto, se o trabalho é livremente organizado, 

se torna um trabalho equilibrante e estruturante devido a descarga da carga psíquica. Caso isso 

não ocorra, a energia psíquica se acumula e torna-se fonte de desprazer e tensão, originando a 

fadiga e, partir daí, a patologia (DEJOURS, 1994).  

Os fatores relacionados à organização do trabalho, como hierarquia, responsabilidade, 

ritmo, controle, jornada, assim como às condições de trabalho, a qual está relacionada às 

pressões mecânicas, físicas, químicas e biológicas do posto de trabalho, podem acarretar danos 

ao corpo dos trabalhadores e originar desgaste, doenças somáticas e envelhecimento 

(DEJOURS & ABDOUCHELI, 1993).  

Há uma literatura substancial que traz associações de estressores organizacionais com 

comportamentos contributivos, como inatividade física e tabagismo (HEIKKILÄ et al., 2012a; 

NYBERG, et al., 2013; MIRANDA et al., 2015 ; NÓBREGA, et al., 2016), diminuição da 

qualidade e quantidade do sono (ZHANG et al., 2016), aumento da pressão arterial (BABU et 

al., 2014), obesidade (GRAM QUIST et al., 2013 ) e diabetes (NYBERG et al., 2014 ). 

Para Dejours (2004), não é possível separar o “dentro do trabalho” e o “fora do 

trabalho”, pois afirma que o trabalho tem centralidade na vida do sujeito, apresentando 

continuidade entre o funcionamento psíquico no trabalho e fora dele. 
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2.2 Funcionalidade e Incapacidade 

A funcionalidade refere-se às funções e estruturas do corpo, atividades e participação, 

trazendo os aspectos positivos da interação, com sua condição de saúde e seus fatores 

contextuais. Por outro lado, a incapacidade indica os aspectos negativos, deficiências na função 

e/ou estrutura, limitações da atividade e restrições da participação social (OMS, 2004). 

Para ampliar a visão do processo saúde-doença, a OMS desenvolveu uma nova 

classificação, levando em consideração diagnóstico, funcionalidade, incapacidade, ambiente, 

contexto e participação social, denominada Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) (OMS, 2004). 

A CIF é formada por duas partes, sendo a primeira funcionalidade e incapacidade, e a 

segunda fatores contextuais. Na funcionalidade e incapacidade avalia-se a função e a estrutura 

corporal que abrange as funções fisiológicas, anatômicas e psicológicas. A outra subdivisão é 

composta pela capacidade de realizar uma tarefa e o envolvimento em situações de vida diária. 

Já os fatores contextuais abrangem o ambiente físico e social em que as pessoas vivem, podendo 

haver barreiras ou facilitadores e os fatores pessoais (OMS, 2004). Portanto, a funcionalidade 

e a incapacidade do trabalhador são como uma interação dinâmica entre as condições de saúde 

(doenças, lesões, perturbações, traumas etc.) e os fatores contextuais.  

O servidor está exposto a muitos fatores etiológicos determinantes e condicionantes do 

processo saúde-doença-adoecimento, que ocorre de maneira desigual entre os indivíduos 

devido à grande variabilidade social e cultural. Para modificar os fatores ambientais, do 

ambiente mais imediato até ao ambiente geral, é preciso ações políticas e sociais, ampliação de 

facilitadores tecnológicos e das redes de apoio. A incapacidade será o resultado de uma relação 

complexa entre a condição de saúde do servidor e os fatores pessoais, com os fatores externos 

que representam as circunstâncias nas quais o indivíduo vive (OMS, 2001). Os fatores pessoais, 

por sua vez, dependem da motivação do próprio sujeito, do seu esforço e da troca de hábitos 

ruins e indesejáveis por outros mais saudáveis.  

A avaliação biopsicossocial e os relatos de vivências dos trabalhadores para 

compreensão do fator de adoecimento não são considerados pelos serviços de medicina do 

trabalho e na gestão em saúde do servidor público. Os servidores municipais são avaliados pela 

doença que o acomete, com ênfase no modelo biomédico e no diagnóstico baseado na 

deficiência, ou seja, na função e na estrutura codificada pela Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com à Saúde (CID-10) (BRASIL, 2001; VALE, 2009). A 

CID, desde sua criação, foi usada para codificação da morbidade e mortalidade, com importante 
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papel epidemiológico (OMS, 2016), gerando informações do ponto de vista patológico, porém, 

insuficientes do ponto de vista dos determinantes das condições de funcionalidade. O uso da 

CIF permite a obtenção de dados específicos, tanto sobre a funcionalidade, como em relação ao 

ambiente de trabalho e ao desempenho das atividades relacionadas a ele (PEDRO et al., 2010; 

FERNÁNDEZ et al.,2010; MCDOUGALL et al., 2010).  

A avaliação composta da CID e da CIF faz com que a condição de saúde seja entendida 

em seu contexto biopsicossocial – espiritual, melhorando a comunicação multiprofissional no 

planejamento do cuidado, beneficiando os pacientes (ESCORPIZO et al., 2013). Além disso, a 

CIF estabelece uma linguagem padronizada, que serve como instrumento para ações 

estratégicas visando melhorar a eficiência do trabalho, a produtividade e o direcionamento dos 

recursos financeiros (FINGER et al., 2012). 

A parceria ensino-serviço com o curso de Fisioterapia da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp), baseada no tripé ensino-pesquisa-extensão, permite desenvolver instrumentos 

de avaliação baseados na CIF e testar questionários para prognóstico de retorno ao trabalho, 

diagnóstico funcional e coleta de dados sobre a funcionalidade humana. 

Com o objetivo de capacitar a equipe multiprofissional do DEGEPAT e iniciar ações 

em saúde do trabalhador, baseadas na funcionalidade e no modelo biopsicossocial. O estágio 

de Fisioterapia em Saúde do Trabalhador, conjuntamente com a Escola de Governo da 

Prefeitura de Santos, realizou um curso de extensão “Utilização da CIF na prática em Saúde do 

Trabalhador”. A publicação da Portaria nº 05/2019, no dia 26/03/2019, sobre a utilização CIF 

na perícia médica, medicina do trabalho e readaptação profissional permitiu ampliar para todos 

ambientes de trabalho na Prefeitura, avaliações baseadas nos fatores limitantes da capacidade, 

funções corporais, estruturas, atividade, participação social e a influência dos fatores 

contextuais (ambientais e pessoais), por meio de uma linguagem comum permitindo que o 

sistema de informação, faça uma leitura, um tratamento estatístico e um diagnóstico situacional 

da funcionalidade/incapacidade dos servidores (COCKELL et al., 2017).  

2.3 Qualidade de Vida  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), “qualidade de vida é a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (OMS, 

2015). A qualidade de vida depende também das características da sociedade na qual o 

indivíduo vive e trabalha (NEVES et al., 2014).  
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As dificuldades encontradas no exercício profissional podem comprometer a qualidade 

de vida dos servidores, a funcionalidade e ser fonte de sofrimento. Dentre as principais 

dificuldades encontradas na literatura, destacam-se estímulos emocionais, o lidar com as 

limitações do ambiente e do processo de trabalho que se contrapõem às expectativas do 

colaborador, o desgaste físico gerado pelo processo de trabalho, além de condições de trabalho 

insatisfatórias em decorrência de baixa remuneração, diversidade e complexidade de 

procedimentos técnicos e hierarquização (LOURENÇÃO, 2011).  

A qualidade de vida é subjetiva e multidimensional, composta tanto por itens positivos 

e negativos, que ampliar a forma de análise dos processos, compreendidos na perspectiva da 

ecologia humana e do estudo das conexões entre as múltiplas dimensões (FLECK, 2000). É 

entendida como um bem-estar completo, onde as questões sociais, psíquicas e físicas se 

encontram em equilíbrio. A OMS define qualidade de vida como “algo subjetivo, isto é, cada 

indivíduo determina seu grau de satisfação com os inúmeros aspectos da vida, incluindo 

moradia, transporte, lazer e trabalho” (FLECK, 1999; LANDEIRO, et al., 2011; LANGLOIS, 

et al.,2012) 

Para Moreira e Araújo (2005), os sete pilares da qualidade de vida são: “a alimentação, 

a atividade física, o sono, o trabalho, a afetividade, a sexualidade e o lazer”, sendo fruto das 

condições de vida associadas ao estilo de vida e às condições de saúde do indivíduo, pois:  

os condicionamentos externos determinam as condições de vida. São 

eles: ambientais (domésticos, profissionais, escolares, residenciais); 
políticos sociais (sistema de governo, ideologia, justiça, sociedade); 
culturais (ambiente cultural, valores, mitos, crenças, preconceitos) 

econômicos e financeiros (dinheiro, bens, dívidas). Os 
condicionamentos internos determinam o estilo de vida. São 

especialmente os físicos ou fisiológicos, os psicológicos e os hábitos 
sociais: doenças, depressão, isolamento, agressividade, excesso de 
trabalho, estresse etc. (p.28).  

O termo qualidade de vida é uma expressão de difícil conceituação, havendo uma 

conotação diferente para cada pessoa, decorrente da inserção do mesmo na sociedade. Ter 

qualidade de vida depende tanto de fatores intrínsecos, quanto extrínsecos, não sendo possível 

padronizar a qualidade de vida, pois depende das metas traçadas, dos objetivos e das pretensões 

de cada um. Por isso, não deve ser mensurada apenas pelo desenvolvimento da existência, pois 

intervêm diversos fatores, tais como saúde, trabalho, moradia, satisfação e lazer, além de outros 

(BOWLING, 1995).  

Portanto, entender como a organização do trabalho influencia na qualidade de vida, na 

saúde mental, no desgaste e no adoecimento dos trabalhadores é de extrema importância para 
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compreensão e para a intervenção em situações de trabalho que podem levar a diversas formas 

de adoecimento, sofrimento e exclusão. 

2.4 O programa de Gestão de afastamentos 

A Prefeitura Municipal de Santos (PMS) possui um Programa de Gestão de Afastamento 

(PGA) por Licença Médica do Servidor Público, elaborado pela equipe de saúde ocupacional 

do Departamento de Gestão de Pessoas em Ambiente de Trabalho (DEGEPAT), que visa 

realizar o acompanhamento da saúde mental, física e sócio funcional do servidor. Com o 

objetivo de realizar intervenções, foi feito um levantamento das licenças médicas dos servidores 

de todas as Secretarias da Prefeitura de Santos do início de 2017 a agosto de 2018. Foi possível 

observar um alto número de afastamentos da SEMAM. No ano de 2017, 39% dos servidores se 

afastaram, totalizando 5.802 dias não trabalhados em decorrência de licenças médicas. Dos 

afastamentos, o maior número foi por Doenças do sistema osteomuscular ou tecido conjuntivo 

(CID M) com 60 afastamentos, seguidos de Transtornos Mentais e Comportamentais (CID F) 

com 37 afastamentos. Em 2018, até o mês de agosto, 35% dos servidores se afastaram, 

totalizando 3.633 dias não trabalhados em decorrência de licenças médicas. O número de 

afastamentos por CID M dobrou se comparado ao ano de 2017, atingindo 120 afastamentos, 

seguidos pelo CID F que totalizou 16 afastamentos.  

Dados da PMS mostram semelhanças com os altos índices apresentados pelo Anuário 

Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT). Em 2015, foram notificados 76.415 acidentes de 

trabalho1 por CID M (doenças osteomusculares e do tecido conjuntivo) em todo o Brasil, 

segundo os 200 códigos da CID-10 mais incidentes, correspondendo a 12,5% de todos os 

acidentes de trabalho nesse período (BRASIL, 2015). 

As doenças musculoesqueléticas estão entre as mais prevalentes, comprometendo a 

funcionalidade e a qualidade de vida dos servidores municipais (WOOLF e GABRIEL, 2015). 

Do ponto de vista socioeconômico, estão entre as principais causas de incapacidade funcional, 

absenteísmo no trabalho e antecipação da aposentadoria, resultando em impactos sobre os 

indivíduos e a sociedade (LAIRES et al., 2016; MINISTÉRIO, 2015).  

Além do adoecimento na esfera física, doenças psíquicas também têm sido relatadas em 

produções científicas, nas últimas décadas. No documento da Comissão das Comunidades 

Europeias (2004), as “enfermidades consideradas emergentes, como o estresse, a depressão ou 

 
1 Segundo o artigo 19 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, “acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício 

do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal 

ou perturbação funcional, de ca ráter temporário ou permanente” (BRASIL, 1991). 
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a ansiedade, assim como a violência no trabalho, o assédio e a intimidação, são responsáveis 

por 18% dos problemas de saúde associados ao trabalho, uma quarta parte dos quais implica 

em duas semanas ou mais de ausência laboral”. 

Entre os anos de 2006 e 2014, no estado de São Paulo, foram notificados 15.044 casos 

de LER/DORT (Lesões por Esforço Repetitivo/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho), o que corresponde a 5% de todas as doenças relacionadas ao trabalho e acidentes e 

a terceira maior causa de afastamento. Ficando atrás apensas de acidentes com material 

biológico, acidentes de trabalho grave fatal e com menores de 18 anos (BRASIL, 2015). 

Atualmente, um banco de dados, denominado BI, o qual fornece informações somente 

de absenteísmo e licenças médicas, separadas por CID, é utilizado como subsídio para as ações 

realizadas pela equipe multiprofissional da PS. Entretanto, é um sistema ineficiente para avaliar 

os impactos gerados pela doença em todas as dimensões da vida do trabalhador, o que dificulta 

o planejamento de intervenções.  

Para realizar ações de prevenção é importante investigar o trabalho e os riscos de 

adoecimento por ele provocado em termos de representação do contexto de trabalho, exigências 

(físicas, cognitivas e afetivas), vivências e danos e não somente avaliar dados sobre a doença, 

quando não há mais possibilidades de promoção de saúde. Desta maneira, a ação “Avaliação 

Ergonômica das Unidades SEMAM: uma ação multiprofissional e intersetorial”, do qual a 

presente pesquisa faz parte, busca avaliar as condições de trabalho, o impacto na saúde 

funcional e na qualidade de vida dos servidores da SEMAM, e propor melhorias.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Investigar possíveis relações do contexto do trabalho com a funcionalidade e a qualidade 

de vida dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente.  

3.2 Objetivos Específicos 

Avaliar os níveis de funcionalidade e incapacidade dos servidores; 

Avaliar a qualidade de vida e a relação com o contexto de trabalho; 

Analisar fatores de risco à saúde e qualidade de vida, tendo em vista o contexto do 

trabalho, o custo humano (exigências físicas, cognitivas e afetivas), o prazer e o sofrimento e 

os danos relacionados; 

Analisar as correlações entre as dimensões estudadas e a repercussão na saúde do 

servidor. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo transversal descritivo de abordagem quantitativa. 

4.2 Local do Estudo 

Este estudo foi realizado no município de Santos na SEMAM com os servidores que 

trabalham diretamente com animais e plantas nos parques municipais da cidade (Orquidário e 

Jardim Botânico), no Aquário e na CODEVIDA.  

A SEMAM tem como principal objetivo proteger o meio ambiente urbano e natural, 

atuando na elaboração e realização de políticas públicas para o setor. Além disso, atua na 

fiscalização ambiental, participa de audiências públicas e reuniões de articulação entre setores 

da sociedade civil, órgãos ambientais e população. Recebe denúncias sobre infrações, 

supervisiona o licenciamento ambiental e a execução de projetos em que se faz necessária a 

proteção de recursos naturais. Conforme a Lei Complementar nº 667 de 29 de dezembro de 

2009, art. 71 “Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente auxiliar o Prefeito no 

cumprimento do programa de metas estabelecido no Plano Plurianual de governo para a área 

do Meio Ambiente, especialmente: formular e implantar a Política Municipal de Meio 

Ambiente, dirigir o processo de elaboração, aprimoramento e implantação de planos, 

programas, projetos e legislação voltados ao Meio Ambiente, priorizando a proteção dos 

recursos naturais, da vida animal, o saneamento ambiental, a educação ambiental, a fiscalização 

e o controle dos processos produtivos para o desenvolvimento ecologicamente sustentável e 

executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito”.  

A SEMAM é dividida em cinco departamentos, que, por sua vez, são divididas em 

coordenadorias e seções, a saber: O Gabinete do Secretário Municipal – GAB-SEMAM; O 

Departamento de Parques e Defesa da Vida Animal (DEPAVI) que é composto pela seção de 

apoio administrativo e financeiro (SAAF-DEPAVI), pela CODEVIDA, pela Coordenadoria do 

Orquidário Municipal (COORQUI), pela Coordenadoria do Aquário Municipal (COAQ) e pela 

Coordenadoria de Parques Ambientais (COPAM); A Seção de Apoio Administrativo e 

Financeiro do Gabinete (SAAF-SEMAM);  A Seção de Apoio aos Conselhos – Meio Ambiente 

(SEACON) e o Departamento de Políticas e Controle Ambiental (DEPCAM), composto pela 

seção de apoio administrativo e financeiro (SAAF-DEPCAM), Coordenadoria de Políticas 

Ambientais (COPOLAM) e Coordenadoria de Controle Ambiental (COCAMBI). 
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4.2.1 Coordenadoria de Defesa da Vida Animal 

A CODEVIDA é um órgão da Prefeitura de Santos, criada pela Lei Complementar 542, 

art. 548 de 27/09/2005. Tem como objetivo realizar em animais domésticos (gatos e cachorros) 

castrações, atendimentos clínicos e doações de animais. Realiza cerca de 5 mil castrações e 

quase 10 mil atendimentos clínicos anuais. Para isso, além do Centro de Adoção Animal, a 

Coordenadoria conta com um Castra móvel, veículo especialmente adaptado como um centro 

cirúrgico capaz de realizar de 20 a 40 castrações por dia. No período em que os animais esperam 

adoção, são alimentados e recebem acompanhamento psicológico e físico embasados em 

critérios internacionais de bem-estar animal. Na CODEVIDA, os servidores que trabalham 

diretamente com os animais são: 9 veterinários, 3 auxiliares de veterinária e 5 tratadores de 

animais. Além disso, contam com 2 estagiários médicos veterinários e 3 voluntários que variam 

sempre a quantidade (PMSb, 2021).  

4.2.2 Jardim Botânico Chico Mendes 

O Jardim Botânico Chico Mendes está localizado na Rua João Fracarolli s/n, no bairro 

do Jardim Bom Retiro, no município de Santos com área total de 90 mil m2. Segundo Pivelli 

(2006), o jardim foi criado em 1925, na época era chamado de Horto Municipal de Santos e se 

localizava próximo à antiga Santa Casa de Santos e em 1973, foi transferido para o local atual. 

Em 1989, passou a se chamar Horto Municipal “Chico Mendes”, e, em 1994, o Horto Municipal 

passou a ser chamado de Jardim Botânico de Santos (PIVELLI, 2006).  

O Jardim Botânico proporciona mudas de plantas que são destinadas à arborização dos 

jardins da praia ou de outros pontos da cidade. Além dos canteiros de mudas, estufas, 

sementeiras, mantém mais de uma centena de diversificadas plantas, lagos, sombras, bancos, 

playground, espaço para lazer e atividade física, há também diversos projetos de educação 

ambiental e programas com pacientes de saúde mental e portadores de doenças cardíacas.  

No Jardim Botânico, os servidores que trabalham diretamente com plantas são: 4 

jardineiros, 1 biólogo e 1 auxiliar de serviços gerais. Os servidores contam também com 1 

estagiário em engenharia ambiental, 1 estagiário em biologia e 12 voluntários (PMSc, 2021).  

4.2.3 Orquidário Municipal de Santos 

O orquidário Municipal está localizado na Praça Washington, s/n, no bairro do José 

Menino, no município de Santos. É um parque zoobotânico, inaugurado em 1945, em uma área 

que antes era destinada à prática esportiva de futebol. Na época, ele foi planejado e construído 
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para receber parte do acervo de orquídeas e árvores do Orquidófilo Júlio Conceição (PIVELLI, 

2006).  

Atualmente, o orquidário dispõe de uma floresta urbana, com espécies da Mata Atlântica 

e com uma estufa com centenas de orquídeas. Toda essa vegetação atrai pássaros que vivem 

em liberdade, em meio as outras aves existentes: tucanos, gaviões, corujas, araras e pavões. Na 

área central, há um lago com aves e animais aquáticos. O orquidário também possui animais 

silvestres, que vivem soltos e em cativeiros. Quando necessário, são realizados atendimentos 

clínicos aos animais e tratamentos cirúrgicos.  

No Orquidário, os servidores que trabalham com animais e plantas são: 3 auxiliares de 

serviços gerais, 3 jardineiros, 1 cozinheira, 2 biólogos, 4 tratadores de animais, 2 veterinários, 

1 auxiliar de veterinária e 1 agente de portaria. Além disso, contam com 2 estagiários de 

biologia e 9 voluntários em diferentes áreas (PMSd, 2021).  

4.2.4 Aquário Municipal de Santos 

O Aquário Municipal de Santos está localizado na Av. Bartolomeu de Gusmão, s/n, no 

Bairro da Ponta da Praia, no município de Santos. Inaugurado em 1945, é um dos primeiros 

aquários públicos construídos no estado de São Paulo e o segundo parque público em visitação 

no estado. Constituído de 31 tanques, com diversas espécies, porém os principais são o 

oceânico, o recinto dos pinguins e o tanque dos lobos marinhos. O Aquário Municipal realiza 

resgates e recuperação de animais marinhos.  

No Aquários, os servidores que trabalham com animais são: 2 biólogos, 3 veterinários 

e 4 tratadores de animais. Além disso, conta com 5 estagiários em biologia e 1 em medicina 

veterinária, e 4 voluntários (PMSe, 2021). 

4.3 População do Estudo 

O estudo foi realizado com os servidores que trabalham nos parques municipais da 

cidade (Orquidário e Jardim Botânico), no Aquário e na CODEVIDA. 

Foram considerados elegíveis servidores lotados no Orquidário, Aquário, CODEVIDA 

e Jardim Botânico, que trabalham diretamente com animais e plantas, independentemente do 

tempo de trabalho, do cargo, idade ou sexo. Voluntários e estagiários não foram incluídos no 

presente estudo. Os critérios de exclusão foram: servidores que não trabalham diretamente com 

animais e plantas, afastados ou que recusaram em participar do estudo. 
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Os estagiários e voluntários são rotativos e tem uma terminalidade de período e não foi 

solicitado ao comitê de ética a inclusão no estudo.  

As funções dos servidores avaliados foram: agente de portaria, auxiliar de serviços 

gerais, auxiliar de veterinário, biólogo, cozinheiro, jardineiro, médico veterinário e tratador de 

animais.  

No momento da coleta de dados, foram observados em alguns locais, desvio de funções, 

como, por exemplo, auxiliar de serviços gerais e agente de portaria, realizando cuidados diretos 

com animais e plantas, por isso foram incluídos na pesquisa. 

Na SEMAM os competes dos profissionais que trabalham com animais e plantas, em 

diferentes postos, possuem algumas atribuições em comum, sendo os veterinários responsáveis 

por realizar ou supervisionar procedimentos veterinários, prescrever, realizar ou supervisiona r 

medidas higiênico sanitárias nos recintos, realizar necropsias, prescrever a composição dietética 

dos animais, realizar a manutenção de registros de procedimentos veterinários e supervisionar 

e avaliar estagiários e residentes do curso de medicina veterinária. Biólogos: responder 

tecnicamente ao ICMbio e/ou outro órgão de controle ambiental, planejar, projetar e coordenar 

os serviços de instalação e manutenção de equipamentos diretamente relacionados com a 

sobrevivência dos animais do plantel dos parques, planejar, orientar e executar ações ligadas à 

obtenção de novos exemplares para exposição nos parques, supervisionar os serviços e 

procedimentos necessários para o adequado manejo biológicos dos animais, ser responsável e 

responder pelo manejo do plantel animais em exposição e setor extra, capacitar os funcionários 

e supervisionar os serviços de limpeza dos recintos, realizar a manutenção de registros 

biológicos, supervisionar estagiários e residentes, auxiliar o setor de veterinária nas operações 

que exigirem manejo dos animais do parque, promover e participar de cursos, palestras, 

encontros e seminários para as atividades afeitas ao parque, a fauna e ambientes marinhos. 

Tratadores de animais: cuidar de animais em geral, limpando os recintos dos animais, servindo 

a alimentação e verificando quaisquer anormalidades. Jardineiros: fazer o plantio de flores e 

plantas, preparando e cultivando a terra, fazendo canteiros, plantando sementes de mudas. 

Cozinheira: preparar os alimentos dos animais conforme prescrição do médico veterinário 

responsável. Auxiliar de veterinário: prestar serviços de enfermagem veterinária, preparando 

os animais, os materiais e as salas para os procedimentos veterinários.  

As atividades tornam-se diferentes entre os postos da SEMAM devido algumas 

especificidades, como no Aquário os veterinários, tratadores de animais e biólogos cuidam de 

animais aquáticos, sendo realizados poucos tratamentos cirúrgicos, atuam mais nos cuidados 

gerais com os animais. Na CODEVIDA, os veterinários, auxiliares de veterinária e tratadores 
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de animais, cuidam de animais domésticos (cachorros e gatos), realizando muitos tratamentos 

cirúrgicos. Além disso, o lugar é abrigo de animais abandonados que são resgatados da rua. No 

Orquidário, há muita área verde, no qual o estabelecimento é destinado à preservação da fauna 

e flora, além disso são realizados cuidados nos animais silvestres soltos e em cativeiros. No 

Jardim Botânico não há cuidados com animais, apenas manutenção do parque, ou seja, plantio 

de mudas, varrição, limpeza, compostagem, feiras de orgânico e exposição de orquídeas.  

 

4.4 Questões éticas 

No presente estudo, foram respeitados os preceitos Éticos de Pesquisas envolvendo 

seres humanos e obedecidas todas as diretrizes e normas regulamentadoras tomando os 

cuidados mencionados nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas em Seres 

Humanos, aprovados pela Resolução CNS 196/96.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de São Paulo (CAAE nº 15012819.1.0000.5505) e conduzido com 

anuência da Prefeitura do Município de Santos. 

Os participantes foram informados sobre possíveis risco ou desconfortos da participação 

no estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE I). 

 

4.5 Coleta de dados e Instrumentos 

Para a coleta dos dados, foram utilizados cinco instrumentos. Todos os instrumentos 

foram aplicados pela pesquisadora responsável no momento da entrevista nos postos de trabalho 

de cada servidor (i.e., Aquário, Jardim Botânico, Orquidário e CODEVIDA).  

4.5.1 Avaliação Inicial 

O questionário de avaliação inicial foi elaborado pela equipe de enfermagem do 

Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Santo, com o objetivo de traçar o perfil 

sociodemográfico e epidemiológico dos servidores. No presente estudo, o questionário foi 

utilizado para caracterizar os sujeitos do estudo. Todas as informações foram obtidas através de 

autodeclaração e autorrelato (APÊNDICE II).  
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4.5.2 Escala de Avaliação de Incapacidade da Organização Mundial da Saúde -WHODAS 

2.0 

O Whodas 2.0 é um instrumento traduzido e adaptado para o português (SILVEIRA et 

al., 2013) (ANEXO I). Foi utilizado para a avaliação da funcionalidade dos servidores de 

acordo com a CIF. O questionário é composto por 36 itens que representam as seis atividades 

da CIF e os domínios de participação: cognição - compreensão e comunicação (seis itens), 

mobilidade - movimentação e locomoção (cinco itens), autocuidado - higiene, vestir-se, comer 

e ficar sozinho (quatro itens), relações interpessoais (cinco itens), atividades de vida - 

responsabilidades domésticas, lazer, trabalho e escola (oito itens), e participação - participar de 

atividades comunitárias (oito itens). 

Cada uma das questões possui quatro possíveis respostas com pontuação: 0 – nenhuma 

dificuldade, 1 – dificuldade leve, 2 – dificuldade moderada, 3 – dificuldade grave, 4 – 

dificuldade extrema ou não consegue fazer. O resultado total, assim como o resultado de cada 

um dos domínios, varia de 0% a 100%. Quanto maior a porcentagem final, pior a funcionalidade 

(OMS, 2010).  

4.5.3 Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento 

O Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA), proposto por Mendes 

(MENDES et al., 2007), foi utilizado com o objetivo investigar o trabalho e os riscos de 

adoecimento por ele provocado em termos de representação do contexto de trabalho, exigências 

(físicas, cognitivas e afetivas), vivências e danos (ANEXO II).  

Essas representações se estruturam em quatro categorias: 

1- Descrição do contexto de trabalho: são representações relativas às relações 

socioprofissionais, organização e condições do trabalho. Essa categoria é analisada através da 

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT);  

2- Descrição das exigências: são representações relativas ao custo cognitivo, físico 

e afetivo do trabalho. Essa categoria é analisada através da Escala de Custo Humano no 

Trabalho (ECHT) 

3- Descrição do sentido do trabalho: são representações relativas às vivências de 

prazer e de sofrimento no trabalho, é composta por quatro fatores: liberdade de expressão, 

realização profissional, falta de reconhecimento e falta de liberdade de expressão. Essa 

categoria é analisada através da Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no trabalho 

(EIPST); 
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4- Descrição dos efeitos do trabalho para a saúde: são representações relativas às 

consequências em termos de danos psicológicos, físicos e sociais. Essa categoria é analisada 

através da Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT).  

A primeira escala, denominada EACT é composta por três fatores: condições de 

trabalho, organização do trabalho e relações socioprofissionais. A escala é de 5 pontos, onde 

1=nunca, 2=raramente, 3=às vezes, 4=frequentemente, 5=sempre. É construída com itens mais 

negativos, sendo sua análise feita por fator e com base em três níveis diferentes, considerando 

um desvio padrão em relação ao ponto médio. Assim considerou a soma para o contexto de 

trabalho: 

- Acima de 3,7 = avaliação mais negativa, grave 

- Entre 2,3 e 3,69 = avaliação mais moderada, crítica 

- Abaixo de 2,29 = avaliação mais positiva, satisfatória 

 A segunda escala, denominada ECHT é composta por três fatores: custo cognitivo, 

físico e afetivo. A escala é de 5 pontos, onde 1=nunca, 2=pouco exigido, 3=mais ou menos 

exigido, 4=bastante exigido, 5=totalmente exigido. Como a escala é composta por três fatores 

e construída com itens negativos, assim como a primeira escala, a análise deve ser feita por 

fator e com base em três níveis, considerando desvio padrão em relação ao ponto médio. Assim, 

a soma para o custo humano é: 

- Acima de 3,7 = avaliação mais negativa, grave 

- Entre 2,3 e 3,69 = avaliação mais moderada, crítica 

- Abaixo de 2,29 = avaliação mais positiva, satisfatória 

A terceira escala, denominada EIPST é composta por quatro fatores: dois para avaliar o 

prazer no trabalho - liberdade de expressão e realização profissional – e dois para avaliar o 

sofrimento no trabalho - falta de liberdade de expressão e falta de reconhecimento. É uma escala 

de 7 pontos, e tem por objetivo avaliar nos últimos 6 meses a ocorrência de vivências dos 

indicadores de prazer-sofrimento. Assim 0=nenhuma vez, 1=uma vez, 2=duas vezes, 3=três 

vezes, 4=quatro vezes, 5=cinco vezes, 6=seis ou mais vezes.  

Para os fatores de prazer, considerando que os itens são positivos, a análise é diferente 

das escalas anteriores. Foi feita por fator, e como é de 7 pontos, para melhor especificação e 

qualificação da frequência com que é experimentada, a vivência foi classificada em três níveis 

diferentes, com um desvio padrão para cada um. Assim, considerou como soma para a vivência 

de prazer: 

- Acima de 4,0 = avaliação mais positiva, satisfatório; 

- Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada, crítico; 
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- Abaixo de 2,0 = avaliação para raramente, grave. 

Para os fatores de sofrimento, considerando que os itens são negativos, a análise deve 

ser feita com base nos seguintes níveis: 

- Acima de 4,0 = avaliação mais negativa, grave; 

- Entre 3,9 e 2,1 = avaliação moderada, crítico; 

- Abaixo de 2,0 = avaliação menos negativa, satisfatório. 

 A quarta escala, denominada EADRT é composta por três fatores: danos físicos, 

psicológicos e sociais. É uma escala de 7 pontos e objetivou avaliar nos últimos três meses os 

danos provocados pelo trabalho. Assim 0=nenhuma vez, 1=uma vez, 2=duas vezes, 3=três 

vezes, 4=quatro vezes, 5=cinco vezes, 6=seis ou mais vezes. Os itens propostos retratam 

situações muito graves relacionadas a saúde, a sua aparição e repetição num nível moderado já 

significa adoecimento. Por essa razão, o ponto médio dessa escala embora matematicamente 

seja 3,0, para fins deste inventário, é desdobrado em dois intervalos de variação de um desvio 

padrão. Assim, os resultados devem ser classificados em quatro níveis: 

- Acima de 4,1 = avaliação mais negativa, presença de doenças ocupacionais; 

- Entre 3,1 e 4,0 = avaliação moderada para frequente, grave; 

- Entre 2,0 e 3,0 = avaliação moderada, crítico; 

- Abaixo de 1,9 = avaliação mais positiva, suportável. 

4.5.4. Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares 

O Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) (ANEXO III) permite 

a análise da prevalência de distúrbios osteomusculares e sua relação com o trabalho, auxiliando 

nas tomadas de decisões e acompanhamento das melhorias do ambiente de trabalho (HOSSAIN 

et al, 2018), validado para o português por (PINHEIRO, TRÓCCOLIA e CARVALHO, 2002). 

O QNSO contém duas partes, a primeira inclui uma figura humana dividida em 9 regiões 

anatômicas: cervical, ombros, braços, cotovelos, antebraço, punhos/mãos/dedos, região dorsal, 

região lombar, quadril/membros inferiores. No mapa corporal, o participante identifica a 

presença de dor, desconforto ou dormência nas regiões indicadas durante os últimos 12 meses  

e nos últimos 7 dias. Para a análise estatística, foi utilizado somente a presença de dor nos 

últimos 7 dias, pois o questionário Whodas avalia os últimos 30 dias.    
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4.5.5 World Health Organization Quality of Life 

O World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) (ANEXO IV) foi constituído 

na década de 1990, a partir de um projeto multicêntrico com o objetivo de realizar uma 

abordagem transcultural e que considerassem três aspectos relacionados ao constructo 

qualidade de vida: multidimensionalidade (o construto abrange várias dimensões da vida), 

subjetividade (percepção do indivíduo sobre sua vida) e presença de elementos de avaliação 

tanto positivos quanto negativos (FLECK et al., 1999).  

A mensuração da qualidade de vida foi criada com o objetivo de valorizar as percepções 

da pessoa a respeito de vários aspectos da sua vida, e não apenas para avaliar seu estado de 

saúde. Para a OMS, qualidade de vida é "a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 

contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (FLECK et al., 1999). Nesse aspecto, a melhoria da 

qualidade de vida passou a ser um dos resultados esperados nas práticas assistenciais, nos 

campos de prevenção de doenças e promoção da saúde e nas políticas públicas.  

A versão abreviada do Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da OMS - 

Whoqol-bref contém 26 questões com respostas de múltipla escolha em escala de Likert e 

permite uma medida genérica, multidimensional e multicultural, para uma avaliação subjetiva 

da qualidade de vida em quatro domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Ambiente.   

Domínio físico avalia: a fadiga e energia; presença de desconforto e dor; atividades de 

vida diária; dependência de medicações ou de tratamentos; capacidade de trabalho. O domínio 

psicológico avalia: o pensar; a memória e a concentração; sentimentos positivos e negativos; 

autoestima; aparência; espiritualidade. O domínio relações sociais avalia: o apoio social; 

relações pessoais e a atividade sexual. Domínio meio ambiente avalia: ambiente no lar; 

cuidados de saúde e sociais (disponibilidade e qualidade); recursos financeiros; segurança física 

e proteção; oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; recreação/lazer; 

ambiente físico; transporte (WHOQOL GROUP, 1998).  

A classificação utilizada após os resultados foram: ruim (1-2,9); regular (3 até 3,9); boa 

(4 até 4,9) e muito boa (5) (FLECK et al., 2000).  

4.6 Análise estatística 

A priori, foi realizada a análise descritiva dos dados. As variáveis categóricas estão 

apresentadas em frequências absolutas e relativas, enquanto as variáveis numéricas em média, 

desvio-padrão, mínimo, máximo e mediana. Para analisar as associações entre as variáveis 



  

36 
 

categóricas e a variável Classificação WHODAS e WHOQOL, foi utilizado o teste exato de 

Fisher. Como as pressuposições para o uso de métodos paramétricos não foram cumpridas, para 

comparar as variáveis numéricas em relação a classificação WHODAS, foi feito o teste de 

Mann-Whitney. Contudo, para comparar as mesmas variáveis numéricas em relação a Posto de 

trabalho e a Classificação WHOQOL, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis e, quando 

necessário, suas comparações múltiplas. Foi considerado o nível de significância de 0,05. Todas 

as análises foram realizadas utilizando o programa R Core Team® (2020). 
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5. RESULTADOS  

O universo de sujeitos potencialmente elegíveis para participar do presente estudo foram 

49 servidores que trabalham com animais e plantas. Do total, 45 foram considerados elegíveis. 

Contudo, apenas 41 servidores foram avaliados, conforme pode ser observado na Figura 1. Dos 

servidores avaliados 15 foram do Orquidário, 14 da CODEVIDA, 7 do Aquário e 5 do Jardim 

Botânico.  

 

FIGURA 1. Fluxograma dos servidores elegíveis para participar do presente estudo. 

A amostra do estudo foi composta, sobretudo, por sujeitos de meia-idade de ambos os 

sexos, predominantemente brancos pós-graduados, casados e moradores de Santos (Tabela 1).  

A proporção de servidores que autorrelatam serem ativos ou inativos foi similar. Quase 

80% dos sujeitos referiu dor nos últimos 7 dias e mais da metade, diminuição da audição. 

Apesar de apresentarem boa funcionalidade, 31,7% dos servidores fazem uso contínuo de 

medicações. A pontuação total do WHODAS indica que mais da metade dos sujeitos não 
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apresentam nenhuma incapacidade, bem como consideram sua qualidade de vida regular 

(Tabela 1).  

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos estudados (n = 41). 

Fatores Pessoais Variáveis  

Sexo    

Feminino 20 (48,8%) 

Masculino 21 (51,2%) 

Idade 43,74±10 

Escolaridade  
    Ensino fundamental incompleto 3 (7,3%) 

    Ensino médio incompleto 2 (4,9%) 

    Ensino médio completo 9 (22%) 

    Ensino superior incompleto 1 (2,4%) 

    Ensino superior completo 6 (14,6%) 

    Pós-graduação incompleta 3 (7,3%) 

    Pós-graduação completa 17 (41,5%) 

Raça/cor ¥  
    Branco 30 (73,2%) 

    Amarelo 3 (7,3%) 

    Parda 7 (17,1%) 

    Preta 1 (2,4%) 

Estado civil   
    Casado 21 (51,2%) 

    Solteiro 16 (39%) 

    Divorciado 4 (9,8%) 

Cidade onde reside  
    Santos  32 (78%) 

    São Vicente 5 (12,2%) 

    Guarujá 1 (2,4%) 

    Cubatão 2 (4,9%) 

    Outra 1 (2,4%) 

Atividade Física ¥  
    Não  20 (48,8%) 

    Sim 21 (51,2%)  

Dor nos últimos 7 dias ¥   

    Não 9 (22%) 

    Sim 32 (78%) 

Diminuição da visão e audição ¥  
    Audição 21 (51,2%) 

    Visão 7 (17,1%) 

    Nenhuma 12 (29,3%) 

    Audição+visão 1 (2,4%) 

Uso de medicamentos ¥   

    Não 28 (68,3%) 

    Sim  13 (31,7%) 
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Classificação WHODAS   

    Nada 23 (56,1%) 

    Leve  18 (43,9%) 

Classificação WHOQOL   

    Ruim 3 (7,3%) 

    Regular 31 (75,6%) 

    Boa 7 (17,1%) 
Os dados são apresentados como médias ± DP ou frequência (%).  
¥ Avaliado por meio de autorrelato. 

A maioria dos servidores estavam lotados no Orquidário e CODEVIDA, 

predominantemente em cargos como veterinários, tratadores de animais e biólogos. No 

momento da coleta de dados, foram observados em alguns locais, desvio de funções, como, por 

exemplo, auxiliar de serviços gerais e agente de portaria, realizando cuidados diretos com 

animais e plantas, por isso foram incluídos na pesquisa.  

A média do tempo de Prefeitura foi de 10 anos e, como esperado, a média de horas 

trabalhadas foi de 8 horas diárias. Por se tratar de cuidados com animais e plantas, mais da 

metade dos servidores realizam horas extras, sendo o máximo permitido 20 horas mensais. 

Dentre os servidores avaliados, apenas 8 servidores referiram outra atividade profissional. No 

que se refere à adaptação no trabalho, 5 servidores necessitam de adequação de posto de 

trabalho. Apenas 12% referiram não pegar peso, porém 58,5% pegam mais de 5kg (Tabela 2).  

Tabela 2. Caracterização dos sujeitos quanto aos fatores relacionados ao trabalho (n = 

41). 

Fatores ambientais Variáveis  

Posto de trabalho  
   Aquário 7 (17,1%) 

   Orquidário 15 (36,6%) 

   Jardim Botânico 5 (12,2%) 

   CODEVIDA 14 (34,1%) 

Cargo  
    Biólogo 5 (12,2%) 

    Tratador de Animais 11 (26,8%) 

    Veterinário 12 (29,3%) 

    Aux. de veterinário 3 (7,3%) 

    Aux. de serviços gerais 3 (7,3%) 

    Jardineiro 5 (12,2%) 

    Cozinheira 1 (2,4%) 

    Agente de portaria 1 (2,4%) 

Tempo de prefeitura 10,15±9,99 

Média de horas trabalhadas  
   6 horas 11 (26,8%) 
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   8 horas 26 (63,4%) 

   Mais que 8 horas 4 (9,8%) 

Adaptação no trabalho  
   Não 36 (87,8%) 

   Sim 5 (12,2%) 

Horas extras  
   Não 17 (41,5%) 

   Sim 20 (48,8%) 

Outra atividade Profissional  

    Não 33 (80,5%) 

    Sim  8 (19,5%) 

Pega peso no trabalho  

    Não 5 (12,2%) 

   Até 2kg 1 (2,4%) 

   Até 3kg 2 (4,9%) 

   Até 5kg 4 (9,8%) 

   Mais de 5kg 24 (58,5%) 
Os dados são apresentados como médias ± DP ou frequência. (%). 
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Quando comparados os postos de trabalho, não observamos diferenças estatisticamente significativas na funcionalidade. De acordo com os 

resultados do WHODAS 2.0, os sujeitos apresentam boa funcionalidade (Tabela 3).  

Tabela 3. Funcionalidade e Incapacidade avaliadas por meio do World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 segundo os 

postos de trabalho (n = 41).   

    Posto de Trabalho   
 

Amostra total (n=41) WHODAS 2.0 Aquário (n=7) Orquidário (n=15) Jardim Botânico (n=5) CODEVIDA (n=14)  

  Média ± DP Mediana  Média ± DP Mediana  Média ± DP Mediana  Média ± DP Mediana   p Média ± DP Mediana  

Comunicação 13,69 ± 10,12 12,50 (0-25) 9,44 ± 11,30 4,17 (0-41,67) 5,00 ± 7,45 0 (0-16,67) 2,98 ± 3,81 2,09 (0-12,50) 0,053 7,42 ± 9,29 0 (0-50) 

Mobilidade 3,57 ± 6,27 0 (0-15) 4,33 ± 7,53 0 (0-25) 20,00 ± 22,08 15 (0-50) 1,79 ± 4,21 0 (0-15) 0,201 5,24 ± 10,60 3,13 (0-56,25) 

Autocuidado 0 ± 0 0 (0-0) 0 ± 0 0 (0-0) 0 ± 0 0 (0-0) 0 ± 0 0 (0-0) - 0 ± 0 3,13 (0-43,75) 

Relações Interpessoais 7,14 ± 5,67 10 (0-15) 7,67 ± 9,61 5 (0-30) 4,00 ± 5,48 0 (0-10) 1,43 ± 3,06 0 (0-10) 0,088 5,00 ± 7,16 4,17 (0-41,67) 

Atividades de Vida 8,48 ± 6,43 6,25 (0-18,75) 9,58 ± 14,77 3,13 (0-56,25) 10,63 ± 12,81 9,38 (0-31,25) 1,79 ± 2,36 0 (0-6,25) 0,111 6,86 ± 10,72 0 (0-30) 

Participação Social 11,61 ± 12,59 6,25 (0-31,25) 12,09 ± 14,31 9,38 (0-43,75) 8,13 ± 16,48 0 (0-37,50) 3,35 ± 3,97 3,13 (0-12,50) 0,408 8,54 ± 11,98 0 (0-0) 

Escore Total 7,41 ± 4,91 7,64 (2,08-14,58) 7,19 ± 7,72 5,49 (0-23,82) 7,96 ± 8,95 8,16 (0-21,74) 1,89 ± 1,94 1,63 (0-7,71) 0,062 5,51 ± 6,38 2,57 (0-23,82) 

Os dados são apresentados como mediana (intervalo interquartil) ou médias ± DP. Significância de p<0,05. 

WHODAS: World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 

Em relação à qualidade de vida, não houve diferença entre os postos de trabalho. De maneira geral, os sujeitos apresentaram boa a qualidade 

de vida nos domínios percepção da qualidade de vida, satisfação com a saúde e relações sociais, exceto nos domínios físico, psicológico e meio 

ambiente que foram considerados regulares (Tabela 4).  

Tabela 4. Qualidade de vida avaliada por meio do World Health Organization Quality of Life segundo os postos de trabalho (n=41). 

WHOQOL  

  

  Posto de Trabalho   
 

Amostra total (n=41) Aquário (n=7) Orquidário (n=15) Jardim Botânico (n=5) CODEVIDA (n=14) p 
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Média ± DP Mediana  Média ± DP Mediana  Média ± DP Mediana  Média ± DP Mediana    

Média ± 

DP Mediana  

Percepção da qualidade de 

vida 4,00 ± 0,58 4,00 (3,00-5,00) 4,13 ± 0,52 4,00 (3,00-5,00) 3,80 ± 1,10 4,00 (2,00-5,00) 3,93 ± 0,62 4,00 (3,00-5,00) 0,813 4,00 ± 0,63 
4,00 (2-5) 

Satisfação com a saúde 3,57 ± 0,98 4,00 (2,00-5,00) 3,73 ± 0,88 4,00 (2,00-5,00) 3,40 ± 1,34 4,00 (2,00-5,00) 3,14 ± 0,77 3,00 (2,00-3,00) 0,319 3,46 ± 0,92 4,00 (2-5) 

Domínio Físico 3,29 ± 0,55 3,43 (2,29-3,86) 3,35 ± 0,32 3,43(2,86-3,86) 3,46 ± 1,09 3,14 (2,14-5,00) 3,56 ± 0,19 3,57 (3,29-3,86) 0,407 3,43 ± 0,47 3,43 (2,14-5) 

Domínio Psicológico 3,69 ± 0,47 3,83 (2,83-4,17) 3,56 ± 0,53 3,50 (2,67-4,50) 3,80 ± 0,67 3,83 (2,83-4,50) 3,71 ± 0,37 3,67 (3,17-4,50) 0,772 3,66 ± 0,48 3,67 (2,67-4,50) 

Relações Sociais 3,81 ± 0,50 4,00 (3,00-4,33) 4,00 ± 0,74 4,00 (2,33-5,00) 4,00 ± 1,16 4,33 (2,33-5,00) 4,02 ± 0,40 4,00 (3,33-4,67) 0,841 3,97 ± 0,65 4,00 (2,33-5) 

Domínio Meio Ambiente 3,73 ± 0,24 3,75 (3,38-4,13) 3,57 ± 0,59 3,63 (2,50-4,63) 3,98 ± 0,65 3,63 (3,50-5,00) 4,02 ± 0,29 4,00 (3,63-4,63) 0,051 3,80 ± 0,49 3,75 (2,50-5) 

Escore Total 3,68 ± 0,42 3,75 (2,96-4,29) 3,72 ± 0,43 3,70 (2,95-4,45) 3,73 ± 0,92 3,63 (2,46-4,88) 3,73 ± 0,20 3,72 (3,31-3,98) 0,989 3,72 ± 0,43 3,71 (2,46-4,88) 

                         Os dados são apresentados como mediana (intervalo interquartil) ou médias ± DP. Significância de p<0,05. 

WHOQOL:  World Health Organization Quality of Life 
 

Segundo o ITRA, os sujeitos avaliaram satisfatoriamente o contexto de trabalho no que se refere às relações socioprofissionais, porém 

consideraram a organização do trabalho e condições de trabalho moderadas (críticas) (Tabela 5).  

Na Escala de Custo Humano do Trabalho, no fator custo físico e afetivo as avaliações foram moderadas (críticas), no fator custo cognitivo 

as avaliações foram mais negativas, graves (Tabela 5).  

Na Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho, os fatores liberdade de expressão, realização profissional e a média de prazer 

tiveram avaliações positivas, satisfatórias. Os fatores esgotamento profissional falta de reconhecimento e a média de sofrimento tiveram avalições 

moderadas, críticas (Tabela 5).  

Na Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho, os fatores danos físicos e psicológicos tiveram avaliações mais positivas, 

suportáveis (Tabela 5).  
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Tabela 5. Classificação do ITRA da Funcionalidade e Incapacidade e da qualidade de vida nos diferentes postos de trabalho.  

 

 Inventário de Trabalho e Risco de Adoecimento 
Aquário (n=7) Orquidário (n=15) Jardim Botânico (n=5) CODEVIDA (n=14) Amostra total (n=41) 

Classificação Médias Classificação Médias Classificação Médias Classificação Médias Classificação Médias 

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho                      

Organização do Trabalho Crítico 3,13 Crítico 2,91 Crítico 3,02 Grave 4,06 Crítico 3,35 

Condições de Trabalho Crítico 3,31 Satisfatório 2,29 Crítico 3,16 Grave 4,01 Crítico 3,16 

Relações Socioprofissionais Satisfatório 1,29 Satisfatório 1,33 Satisfatório 1,38 Crítico 3,45 Satisfatório 2,05 

Escala de Custo Humano de Trabalho                      

Custo Físico Crítico 2,99 Crítico 3,3 Crítico 3,46 Grave 3,91 Crítico 3,47 

Custo Cognitivo Grave 4,34 Crítico 3,49 Grave 4,42 Grave 3,72 Grave 3,83 

Custo Afetivo Crítico 2,82 Satisfatório 2,06 Satisfatório 2,05 Crítico 2,31 Satisfatório 2,27 

Escala de Prazer e Sofrimento no Trabalho                      

Liberdade de Expressão Satisfatório 4,73 Satisfatório 5,21 Satisfatório 4,9 Crítico 3,84 Satisfatório 4,62 

Realização Profissional Satisfatório 4,13 Satisfatório 4,73 Crítico 3,91 Satisfatório 4,43 Satisfatório 4,43 

Prazer média Satisfatório 4,43 Satisfatório 4,97 Satisfatório 4,41 Satisfatório 4,13 Satisfatório 4,52 

Esgotamento Profissional Crítico 3,76 Crítico 2,61 Crítico 2,11 Crítico 3,41 Crítico 3,02 

Falta de Reconhecimento Crítico 2,72 Grave 1,55 Crítico 2,93 Crítico 2,54 Crítico 2,25 

Sofrimento média Crítico 3,24 Crítico 2,08 Crítico 2,52 Crítico 2,97 Crítico 2,64 

Escala de Avaliação de Danos Relacionado ao Trabalho                    

Físicos Suportável 1,41 Suportável 1,64 Suportável 1,21 Suportável 1,28 Suportável 1,42 

 Sociais Suportável 1,12 Suportável 1,49 Suportável 0,77 Suportável 0,75 Suportável 1,09 

Psicológicos Suportável 1,54 Suportável 1,36 Suportável 0,35 Suportável 0,41 Suportável 0,94 

World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0           

Comunicação Leve 13,69 Leve 9,44 Leve 5 Nenhuma 2,98 Leve 7,42 

Mobilidade Leve 3,57 Leve 4,33 Leve 20 Leve 1,79 Leve 5,24 
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Autocuidado Nenhuma 0 Nenhuma 0 Nenhuma 0 Nenhuma 0 Nenhuma 0 

Relações Interpessoais Leve 7,14 Leve 7,67 Nenhuma 4 Nenhuma 1,43 Leve 5 

Atividades de Vida Leve 8,48 Leve 9,58 Leve 10,63 Nenhuma 1,79 Leve 6,86 

Participação Social Leve 11,61 Leve 12,09 Leve 8,13 Nenhuma 3,35 Leve 8,54 

Escore Total Leve 7,41 Leve 7,19 Leve 7,96 Nenhuma 1,89 Leve 5,51 

World Health Organization Quality of Life                     

Percepção da qualidade de vida Boa 4 Boa 4,13 Regular 3,8 Regular 3,93 Boa 4 

Satisfação com a saúde Regular 3,57 Regular 3,73 Regular 3,4 Regular 3,14 Regular 3,46 

Domínio Físico Regular 3,29 Regular 3,35 Regular 3,46 Regular 3,56 Regular 3,43 

Domínio Psicológico Regular 3,69 Regular 3,56 Regular 3,8 Regular 3,71 Regular 3,66 

Relações Sociais Regular 3,81 Boa 4 Boa 4 Boa 4,02 Regular 3,97 

Domínio Meio Ambiente Regular 3,73 Regular 3,57 Regular 3,98 Boa 4,02 Regular 3,8 

Escore Total Regular 3,68 Regular 3,72 Regular 3,73 Regular 3,73 Regular 3,72 

Os dados são apresentados como médias. 

Quando comparados os postos de trabalho, observamos diferenças estatisticamente significativas em relação ao contexto de trabalho. A 

organização e as condições de trabalho na CODEVIDA foram inferiores em comparação ao Aquário, Orquidário e Jardim Botânico. Similarmente, 

o contexto de trabalho, mais precisamente as relações socioprofissionais, foram piores na CODEVIDA em relação aos demais postos de trabalho. 

Além disso, o Jardim Botânico também apresentou avaliações mais negativas em relação ao Orquidário, e este último apresentou avaliações mais 

positivas em relação ao Aquário (Tabela 6).  

No entanto, trabalhar no Aquário e Jardim Botânico levam a maior custo cognitivo do que na CODEVIDA. Ainda em relação ao custo 

humano do trabalho, Orquidário apresentou resultados superiores ao Aquário, porém inferiores ao Jardim Botânico. No que se refere ao custo 

afetivo, a CODEVIDA apresentou piores avaliações quando comparada ao Orquidário, o qual, por sua vez, apresentou melhores resultados em 

relação ao Aquário (Tabela 6).  

Os servidores da CODEVIDA avaliaram negativamente a liberdade de expressão, indicando piores resultados em relação ao demais postos 

de trabalho. (Tabela 6). 
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Tabela 6. Resultados da aplicação do Inventário de Trabalho e os Riscos de Adoecimento segundo os postos de trabalho (n=41). 

Inventário de Trabalho e 

Risco de Adoecimento 

  Posto de Trabalho   
 

Amostra total (n=41) Aquário (n=7) Orquidário (n=15) Jardim Botânico (n=5) CODEVIDA (n=14) p 

  Média±DP Mediana  Média±DP Mediana  Média±DP Mediana  Média±DP Mediana    Média±DP Mediana  

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho         

Organização do Trabalho 3,13 ± 0,71 3,55 (2,18-3,73) 2,91 ± 0,70 2,91 (2,00-4,27) 3,02 ± 0,70 2,82 (2,36-4,18) 4,06 ± 0,42 4,05abc (3,55-4,91) 0,001* 3,35 ± 0,79 3,55 (2,00-4,91) 

Condições de Trabalho 3,31 ± 0,73 3,00 (2,50-4,50) 2,29 ± 0,36 2,30a (1,50-2,90) 3,16 ± 0,67 3,00b (2,50-4,20) 4,01 ± 0,56 3,90abc (3,20-4,90) <0,001* 3,16 ± 0,90  3,00 (1,50-4,90) 

Reações Socioprofissionais 1,29 ± 0,24 1,42 (0,92-1,50) 1,33 ± 0,33 1,33 (0,83-1,92) 1,38 ± 0,41 1,33 (0,92-1,92) 3,45 ± 0,73 3,21abc (2,50-4,75) <0,001* 2,05 ± 1,13 1,50 (0,83-4,75) 

Escala de Custo Humano de Trabalho        

Custo Físico 2,99 ± 0,74 2,70 (2,00-4,30) 3,30 ± 0,67 3,40 (1,90-4,30) 3,46 ± 0,95 3,60 (2,50-4,80) 3,91 ± 0,69 3,85 (2,50-4,90) 0,079 3,47 ± 0,78 3,50 (1,90-4,90) 

Custo Cognitivo 4,34 ± 0,76 4,40 (2,80-5,00) 3,49 ± 0,69 3,20a (2,60-4,70) 4,42 ± 0,56 4,50b (3,70-5,00) 3,72 ± 0,15 3,75ac (3,30-3,90) 0,007* 3,83 ± 0,65 3,80 (2,60-5,00) 

Custo Afetivo 2,82 ± 0,73 3,08 (1,83-3,58) 2,06 ± 0,74 1,75a (1,33-4,42) 2,05 ± 0,64 2,33 (1,00-2,67) 2,31 ± 0,24 2,34b (1,92-2,67) 0,023* 2,27 ± 0,64 2,17 (1,00-4,42) 

Escala de Prazer e Sofrimento no Trabalho        

Liberdade de Expressão 4,73 ± 0,82 4,63 (3,50-6,00) 5,21 ± 1,36 5,75 (1,00-6,00) 4,90 ± 0,93 4,88 (3,75-6,00) 3,84 ± 0,49 3,88abc (3,13-4,75) 0,001* 4,62 ± 1,13 4,63 (1,00-6,00) 

Realização Profissional 4,13 ± 1,00 4,22 (2,78-5,33) 4,73 ± 1,13 5,00 (2,78-6,00) 3,91 ± 1,22 3,44 (2,89-6,00) 4,43 ± 0,53 4,44 (3,67-5,44) 0,27 4,43 ± 0,96 4,44 (2,78-6,00) 

Prazer média 4,43 ± 0,55 4,63 (3,64-4,98) 4,97 ± 1,12 5,31 (2,06-6,00) 4,41 ± 0,93 4,16 (3,54-6,00) 4,13 ± 0,44 4,17b (3,46-4,93) 0,039* 4,52 ± 0,88 4,44 (2,06-6,00) 

Esgotamento Prof. 3,76 ± 1,49 3,29 (2,00-3,29) 2,61 ± 1,55 2,00 (0,57-5,43) 2,11 ± 1.31 2,71 (0-3,14) 3,41 ± 1,13 3,07 (1,00-5,57) 0,097 3,02 ± 1,44 2,86 (0-5,71) 

Falta de Reconhecimento 2,72 ± 1,49 2,75 (1,00-5,25) 1,55 ± 1,70 1,25 (0-5,50) 2,93 ± 2,60 4,00 (0-5,25) 2,54 ± 1,24 2,19 (0,63-4,88) 0,208 2,25 ± 1,68 2,13 (0-5,50) 

Sofrimento média 3,24 ± 0,98 2,79 (2,27-2,79) 2,08 ± 1,54 1,72 (0,29-5,46) 2,52 ± 1,66 3,36 (0-4,06) 2,97 ± 1,14 2,53 (1,00-5,22) 0,193 2,64 ± 1,37 2,49 (0-5,46) 

Escala de Avaliação de Danos Relacionado ao Trabalho        

EADRT Danos Físicos 1,41 ± 0,93 1,07 (0,52-3,28) 1,64 ± 1,18 1,34 (0-4,21) 1,21 ± 0,96 0,93 (0-2,41) 1,28 ± 0,64 1,02 (0,62-2,93) 0,889 1,42 ± 0,93 1,07 (0-4,21) 

EADRT Danos Sociais 1,12 ± 1,18 0,57 (0,29-3,71) 1,49 ± 1,38 0,86 (0-3,86) 0,77 ± 1,50 0 (0-3,43) 0,75 ± 1,03 0,36 (0-3,14) 0,161 1,09 ± 1,25 0,57 (0-3,86) 

EADRT Danos Psicológicos 1,54 ± 1,54 0,67 (0,22-4,22) 1,36 ± 1,71 0,56 (0-5,44) 0,35 ± 0,58 0 (0-1,33) 0,41 ± 0,21 0,44 (0,11-0,89) 0,104 0,94 ± 1,30 0,44 (0-5,44) 

Os dados foram expressos médias ± DP e em mediana (intervalo interquartil).  
* p < 0,05 

a: em relação ao Aquário 

b: em relação ao Orquidário 

c: em relação ao Jardim Botânico    
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A idade e o tempo de prefeitura não influenciaram a funcionalidade do servidor. Já a Escala de Avaliação do Contexto do Trabalho, mostrou 

que os servidores sem incapacidades tiveram uma avaliação mais negativa das relações socioprofissionais em comparação aos servidores com 

incapacidades leves. Na escala de danos relacionados ao trabalho, as pessoas que apresentaram incapacidades leves no WHODAS, tiveram uma 

avaliação mais negativa nos danos sociais e psicológico, comparadas as pessoas que não apresentaram nenhuma incapacidade respectivamente 

(Tabela 7).  

Tabela 7. Distribuição idade, tempo de prefeitura e Inventário de Trabalho e Risco de Adoecimento (ITRA) segundo a classificação 

WHODAS (n=41). 

    World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0  

  Nada  Leve 

p   Média ± DP Mediana  Média ± DP Mediana  

Idade 42,99 ± 10,46 43,44 (25,34-60,10) 44,69 ± 9,58 45,27 (26,07-45,27) 0,576 

Tempo de Prefeitura 9,07 ± 10,50 3,62 (1-34,75) 11,52 ± 9,41 7,97 (1,36-32,86) 0,127 

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho      

Organização do Trabalho 3,55 ± 0,81 3,64 (2-4,91) 3,10 ± 0,71 3 (2,09-4,27) 0,082 

Condições de Trabalho 3,38 ± 0,91 3,40 (1,90-4,90) 2,87 ± 0,83 2,80 (1,50-4,50) 0,092 

Relações Socioprofissionais 2,53 ± 1,26 2,75 (0,83-4,75) 1,45 ± 0,50 1,38 (0,92-3,08) 0,011* 

Escala de Custo Humano de Trabalho      

Custo Físico 3,60 ± 0,77 3,60 (2,50-4,90) 3,31 ± 0,78 3,45 (1,90-4,80) 0,269 

Custo Cognitivo 3,79 ± 0,61 3,80 (2,60-5,00) 3,88 ± 0,72 3,90 (2,70-5,00) 0,571 

Custo Afetivo 2,30 ± 0,66 2,25 (1,00-4,42) 2,23 ± 0,62 2,13 (1,33-3,58) 0,636 

Escala de Prazer e Sofrimento no Trabalho      

Liberdade de Expressão 4,31 ± 1,24 4,13 (1,00-6,00) 5,03 ± 0,82 5,19 (3,63-6,00) 0,067 

Realização Profissional 4,47 ± 0,92 4,44 (2,89-6,00) 4,36 ± 1,03 4,67 (2,78-5,89) 0,854 

Prazer média 4,39 ± 0,97 4,26 (2,06-6,00) 4,70 ± 0,73 4,69 (3,54-5,88) 0,305 

Esgotamento Profissional 3,09 ± 1,43 3,00 (0-5,57) 2,93 ± 1,49 2,64 (1,00-5,71) 0,528 
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Falta de Reconhecimento 2,43 ± 1,48 2,25 (0-5,13) 2,03 ± 1,94 1,25 (0-5,50) 0,357 

Sofrimento média 2,76 ± 1,34 2,56 (0-5,22) 2,48 ± 1,44 2,34 (0,50-5,46) 0,344 

Escala de Avaliação de Danos Relacionado ao Trabalho    

Físicos 1,16 ± 0,67 1,00 (0-2,93) 1,76 ± 1,12 1,62 (0-4,21) 0,168 

Sociais 0,78 ± 1,07 0,43 (0-3,71) 1,49 ± 1,36 0,86 (0-3,86) 0,041* 

Psicológicos 0,43 ± 0,51 0,44 (0-2,56) 1,60 ± 1,68 0,95 (0-5,44) 0,004* 

Os dados foram expressos médias ± DP e em mediana (intervalo interquartil).  

*p < 0,05 

A idade e o tempo de prefeitura não influenciaram na percepção de qualidade de vida do servidor. Quando divididos segundo a classificação 

do WHOQOL, os servidores com qualidade de vida regular tiveram uma avaliação mais negativa na escala de contexto de trabalho, no fator 

organização do trabalho comparados com àqueles que classificaram sua qualidade de vida ruim. Conforme esperado, aqueles que consideraram 

sua qualidade de vida boa tiveram melhores avaliações comparados àqueles que classificaram sua qualidade de vida regular, principalmente em 

relação à organização do trabalho, relações socioprofissionais e liberdade de expressão (Tabela 8).  

Quanto ao custo humano do trabalho, observamos maior custo físico servidores com qualidade de vida regular em relação àquelas com 

qualidade de vida ruim. Em contrapartida, os servidores com boa qualidade de vida tiveram maior custo cognitivo (Tabela 8).  

Por último, os servidores com boa qualidade de vida referiram menos danos físicos relacionados ao trabalho comparados aos servidores 

que consideraram sua qualidade de vida ruim (Tabela 8).  

 

Tabela 8. Distribuição idade, tempo de prefeitura e Inventário de Trabalho e Risco de Adoecimento com as variáveis da classificação da 

qualidade de vida por meio do World Health Organization Quality of Life (n=41). 

 

    World Health Organization Quality of Life   

  Ruim Regular Boa 

p   Média ± DP Mediana  Média ± DP Mediana  Média ± DP Mediana  

Idade 46,47 ± 6,57 46,64 (39,82-52,96) 42,38 ± 10,47 41,27 (25,34-60,10) 48,58 ± 7,95 49,64 (32,74-57,46) 0,282 
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Tempo de Prefeitura 16,31 ± 11,72 18,93 (3,50-26,49) 7,87 ± 8,40 6,28 (1,00-32,86) 17,58 ± 12,49 17,10 (2,98-34,75) 0,098 

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho        

Organização do Trabalho 2,57 ± 0,47 2,45 (2,18-3,09) 3,59 ± 0,73 3,73a (2,09-4,91) 2,64 ± 0,51 2,55b (2,00-3,55) 0,003* 

Condições de Trabalho 3,00 ± 0,90 3,00 (2,10-3,90) 3,28 ± 0,90 3,40 (1,50-4,90) 2,67 ± 0,86 2,50 (1,90-4,50) 0,203 

Relações Socioprofissionais 1,45 ± 0,46 1,42 (1,00-1,92) 2,34 ± 1,14 1,83 (1,00-4,75) 1,04 ± 0,20 0,92b (0,83-1,42) 0,001* 

Escala de Custo Humano de Trabalho        

Custo Físico 2,53 ± 0,60 2,60 (1,90-3,10) 3,65 ± 0,72 3,60a (2,50-4,90) 3,11 ± 0,76 3,50 (2,00-3,80) 0,045* 

Custo Cognitivo 3,67 ± 0,45 3,70 (3,20-4,10) 3,71 ± 0,66 3,70 (2,60-5,00) 4,41 ± 0,32 4,40b (4,00-4,90) 0,016* 

Custo Afetivo 1,83 ± 0,09 1,83 (1,75-1,92) 2,36 ± 0,63 2,25 (1,58-4,42) 2,08 ± 0,74 2,33 (1,00-3,08) 0,217 

Escala de Prazer e Sofrimento no Trabalho        

Liberdade de Expressão 5,38 ± 0,45 5,50 (4,88-5,75) 4,37 ± 1,14 4,13 (1,00-6,00) 5,41 ± 0,74 5,63b (4,25-6,00) 0,037* 

Realização Profissional 3,48 ± 0,72 3,44 (2,78-4,22) 4,47 ± 0,85 4,56 (2,89-6,00) 4,65 ± 1,36 5,00 (2,78-6,00) 0,163 

Prazer média 4,43 ± 0,38 4,26 (4,16-4,86) 4,42 ± 0,88 4,33 (2,06-6,00) 5,03 ± 0,89 5,22 (3,64-6,00) 0,288 

Esgotamento Profissional 3,76 ± 0,73 3,57 (3,14-4,57) 3,07 ± 1,44 2,86 (0,57-5,71) 2,45 ± 1,60 2,14 (0-5,14) 0,327 

Falta de Reconhecimento 0,83 ± 0,52 1,00 (0,25-1,25) 2,33 ± 1,60 2,13 (0-5,50) 2,54 ± 2,22 2,25 (0-5,25) 0,327 

Sofrimento média 2,30 ± 0,55 2,41 (1,70-2,79) 2,70 ± 1,41 2,49 (0,29-5,46) 2,49 ± 1,55 2,95 (0-4,06) 0,851 

Escala de Avaliação de Danos Relacionado ao 

Trabalho        

Físicos 2,32 ± 0,87 2,41 (1,41-3,14) 1,47 ± 0,95 1,07 (0-4,21) 0,85 ± 0,49 0,86a (0-1,48) 0,045* 

Sociais 2,53 ± 1,95 3,43 (0,29-3,86) 1,04 ± 1,23 0,57 (0-3,71) 0,67 ± 0,55 0,57 (0-1,71) 0,341 

Psicológicos 2,78 ± 2,31 1,56 (1,33-5,44) 0,88 ± 1,23 0,44 (0-4,33) 0,44 ± 0,21 0,44 (0-0,67) 0,059 

Os dados foram expressos médias ± DP e em mediana (intervalo interquartil).  

*p < 0,05 
a: em relação a Ruim 

b: em relação a Regular
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6. DISCUSSÃO  

O presente estudo investigou as possíveis relações do contexto de trabalho com a 

funcionalidade e a qualidade de vida dos servidores, que trabalham com animais e plantas na 

SEMAM. Nossos achados sugerem que a organização do trabalho, as condições de trabalho, os 

custos físico, afetivo e cognitivo, o esgotamento profissional e a falta de reconhecimento são 

críticos. Apesar de não terem danos físicos, sociais e psicológicos, indicam situação limite dos 

trabalhadores. Entretanto, a maioria dos trabalhadores apresentam queixas de distúrbios 

osteomusculares e percepção regular da qualidade de vida, sendo o pior escore no domínio 

físico.  

Os resultados demonstram que a idade e o tempo de Prefeitura não impactam na 

funcionalidade do servidor e na qualidade de vida, entretanto as condições de trabalho 

mostraram influenciar. Servidores que apresentaram melhores avaliações na organização do 

trabalho, nas relações socioprofissionais e na liberdade de expressão apresentaram percepções 

mais positivas na qualidade de vida; e os servidores com incapacidades leves, comparados aos 

sem incapacidades, tiveram piores avaliações nos danos sociais e psicológicos relacionados ao 

trabalho.  

Por meio do uso do WHODAS 2.0, observamos que 56,1% dos servidores não 

apresentaram incapacidades e 43,9% apresentaram incapacidades leves. No entanto, uma 

parcela considerável dos sujeitos refere redução da audição, bem como faz uso contínuo de 

medicamentos, indicando a presença de condições crônicas. Um estudo com trabalhadores dos 

EUA examinou a relação da funcionalidade e incapacidade por doenças crônicas e o 

absenteísmo, e demonstrou que houve um aumento do absenteísmo devido à limitação 

funcional causada por doenças crônicas, ocorrendo a perda de 28,1 milhões de dias de trabalho 

anualmente (US$4,05 bilhões em renda perdida) (VUONG et al., 2015). Além disso, a presença 

de comorbidades em pacientes com distúrbios musculoesqueléticos apresentam associações 

com as avaliações de qualidade de vida, exercendo um impacto mais negativo (SALAFFI, et 

al., 2005). Por isso, nossos resultados reforçam achados anteriores e apontam para a 

necessidade do monitoramento das condições de saúde dos trabalhadores, o que pode favorecer 

o diagnóstico precoce dos fatores de risco e, assim, reduzir os índices de adoecimento e, por 

consequência, absenteísmo e/ou aposentadoria por incapacidade. 
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Walsh et al. (2004) relataram que a dor é uma das principais queixas físicas, sendo a 

musculoesquelética a principal causa de dor crônica, podendo apresentar impacto significativo 

na qualidade de vida e interferir na capacidade funcional do indivíduo. Assim como Medeiros 

et al. (2016) que mostraram que 60% dos profissionais da Atenção Básica do Rio Grande do 

Sul, reportaram dores físicas, apresentando comprometimento da qualidade de vida, desgaste 

físico e emocional. Corroborando com o nosso estudo, no qual mostra uma porcentagem alta 

de queixas de dores musculoesqueléticas e a percepção da qualidade de vida regular em 75,6% 

da população estudada. Entretanto, apresenta bons escores na funcionalidade.  

Dados encontrados em estudos anteriores, em diferentes secretarias na PMS, mostraram 

maior incapacidade nos servidores, comparados ao estudo atual. Na Secretaria de Educação 

(SEDUC), cozinheiras foram avaliadas no exercício laboral e mais de 20% apresentaram 

incapacidades moderadas e graves (Relatório interno PMS, 2021). Assim como, nas avaliações 

da funcionalidade de 1.091 servidores convocados para o exame médico periódico pela 

Coordenadoria de Medicina do Trabalho (COMED), que também demonstrou presenteísmo 

com incapacidades graves e moderadas. Nesse mesmo estudo, a idade (48,60 anos) não 

apresentou diferença significativa com o grau de incapacidade do servidor avaliado, porém, a 

média do tempo de prefeitura (14,98 anos) apresentou diferenças estatísticas entre os casos 

graves em relação ao leves, evidenciando que o fator que determina as incapacidades não é a 

idade e sim o tempo de exposição ao trabalho na prefeitura (Relatório interno PMS, 2021). 

Entretanto, no atual estudo a média do tempo de prefeitura (10,15 anos) e a média de idade 

(43,74 anos) não apresentaram diferenças estatisticamente significativas na correlação com a 

incapacidade, a qualidade de vida e o risco de adoecimento no trabalho.  

Duas possíveis causas foram observadas no estudo, para justificar as diferenças 

encontradas no grau de incapacidades dos servidores com outros dados encontrados na PMS. 

A primeira é que o contato com a natureza favoreça a percepção dos trabalhadores em relação 

ao contexto de trabalho, o custo humano de trabalho e o prazer, impactando na funcionalidade. 

Corroborando com essa hipótese, um estudo em Portugal com jardineiros, não encontrou 

relações do tempo de serviço com o adoecimento dos trabalhadores (SANTOS, 2009). Outra 

possível causa para a boa funcionalidade dos servidores avaliados, é a presença de estagiários 

e voluntários que realizam as atribuições dos profissionais, principalmente os de ensino 

superior, que constitui em 56,1% da população estudada, influenciando na percepção do 

contexto de trabalho e no processo de adoecimento, pois consequentemente estão expostos a 

menores riscos.  
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Quando se trata de exigências físicas no trabalho, não se deve levar em consideração 

apenas o peso que o trabalhador precisa deslocar, mas também o ritmo de trabalho acelerado, 

tarefas repetidas, condições de trabalho precárias, mobiliário inadequado e instrumentos de 

trabalho insuficientes (MARCONDES et al., 2003). Entre os trabalhadores da SEMAM, 58,5% 

referiram carregar mais de 5kg e avaliaram a organização e as condições do trabalho e o custo 

físico como críticos, podendo ser alguns dos fatores de risco para as dores musculoesqueléticas. 

Segundo Worm et al., 2016, os processos de trabalho repetitivos e as precárias condições dos 

mobiliários e dos instrumentos de trabalho contribuem para uma sobrecarga do sistema 

osteomuscular, provocando dores e limitações nos trabalhadores. Além disso, profissionais 

envolvidos nos cuidados diretos com animais, muitas vezes, precisam realizar a mobilização, 

movimentação e transporte de cargas vivas (animais domésticos e silvestres), sem 

equipamentos e materiais adequados. Hirosse (2015), demonstrou em um estudo com médicos 

veterinários que 69% relataram sentir dor em alguma região do corpo, entre estes, 52,17% 

encontravam-se na faixa etária entre 23-30 anos e 36,23% entre 31 a 40 anos. A pesquisa 

também abordou os fatores predisponentes da dor, na percepção dos veterinários, que 

consideraram a postura mantida por muito tempo (26%), posição em pé por tempo prolongado 

(23%), levantamento e contenção de animais pesados (17%) e 15% não responderam à questão.  

Os dados citados revelam um problema de grandes proporções, uma vez que o 

desenvolvimento de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORTs) implicará 

afastamento do trabalho, muitas vezes em uma faixa etária plenamente produtiva, gerando 

custos financeiros, impactos psicológico e social (ALCANTARA et al., 2011). De maneira 

semelhante ao nosso estudo que demonstrou que os servidores com incapacidades leves em 

relação aos sem incapacidades, já apresentaram uma avaliação mais negativa nos danos 

psicológicos (definidos como sentimentos negativos em relação a si mesmo e à vida em geral) 

e sociais (definidos como isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais). Também 

podendo corroborar com o estudo realizado com servidores de diferentes áreas dentro da PMS, 

nos exames periódicos (Relatório interno PMS, 2021). Ou seja, quanto maior é o desgaste 

observado em termos de saúde e funcionalidade, pior é a avaliação dos servidores em relação 

aos danos sociais e psicológicos relacionados ao trabalho.   

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1986 e a OMS em 1976, 

concordaram que “o crescimento e o progresso econômico não dependem apenas da produção, 

mas também das condições de vida e trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores e seus 

familiares”, ou seja, afirmam que para a ocorrência de saúde e bem-estar dos trabalhadores é 
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preciso levar em conta os fatores psicossociais e não apenas os riscos físicos, químicos e 

biológicos. Segundo a Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho (AESST, 2016), 

um ambiente psicossocial positivo é capaz de promover um robusto desempenho organizacional 

e desenvolvimento pessoal, bem como o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores.  

Diferentemente do esperado, trabalhadores sem incapacidades, avaliaram suas relações 

socioprofissionais de uma forma mais negativa, que aqueles com incapacidades leves, contrário 

ao estudo realizado com 1.091 servidores de diferentes áreas na PMS, no qual pessoas com 

incapacidades moderadas tiveram piores avaliações, nas relações socioprofissionais, daqueles 

com incapacidades leves e sem incapacidades (Relatório interno PMS, 2021); e contrário ao 

estudo de Medeiros et al. (2016) que demonstraram que a falta de apoio e suporte aos quais 

trabalhadores estão submetidos, as cobranças tanto internas quanto externas por parte da gestão, 

no sentido de desempenhar um trabalho resolutivo, levam os trabalhadores a terem sentimentos 

ruins, com vontade de desistir de tudo, culminando em um estado de isolamento, depressão e 

até suicídio. Portanto, esse resultado demanda outros estudos para aprofundar o tema, pois 

diante da literatura encontrada, se faz incoerente os resultados.  

Sobre a qualidade de vida a maioria dos servidores deste estudo avaliaram a qualidade 

de vida regular (75,6%). Na análise dos domínios do Whoqol-Bref os escores médios para os 

domínios variaram de 3,43 a 4,00. O menor escore (3,43) foi para o domínio físico composto 

pelas facetas: dor e desconforto; energia e fadiga; mobilidade; atividades da vida cotidiana; 

dependência de medicações ou de tratamentos e capacidade de trabalho, evidenciando a 

influência negativa do trabalho sobre a qualidade de vida, bem como o comprometimento das 

condições de saúde dos profissionais. De acordo com a literatura, há uma relação entre baixas 

percepções de qualidade de vida com a saúde comprometida (ALMEIDA et al., 2017). Por 

outro lado, o maior escore obtido (3,97) refere-se ao domínio relações sociais, composto pelas 

facetas: suporte (apoio) social e atividade sexual. Assim como o resultado do ITRA o fator 

relações socioprofissionais teve avaliações positivas. Ou seja, estes resultados podem estar 

relacionados com o desempenho de suas funções e o bom convívio social da equipe, 

corroborando com estudos que tiveram profissionais satisfeitos com a capacidade do trabalho 

e sua qualidade de vida (CASTRO, 2017; CORDIOLI JUNIOR, 2020).  

O estudo mostrou que quanto mais positivas forem as avaliações da organização do 

trabalho, das relações socioprofissionais, da liberdade de expressão e dos danos físicos, maior 

será a percepção da qualidade de vida do servidor. Corroborando com um estudo que avaliou 

256 profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e demonstrou que as relações entre 
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o contexto de trabalho, as relações socioprofissionais e a qualidade de vida foram 

estatisticamente significativas entre todos os domínios da qualidade de vida. (FERREIRA et 

al., 2015). Similares também a um estudo realizado com profissionais de enfermagem, 

constatando que, quanto maior a vulnerabilidade e piores condições ambientais de trabalho e a 

relação com seus superiores e colegas, menor a sua qualidade de vida (GUERRER, 2011).  

Entretanto, os resultados mostraram que trabalhadores com percepções mais positivas 

da sua qualidade de vida em comparação aqueles com percepções mais negativas, tiveram 

piores avaliações na organização do trabalho, no custo físico e no custo cognitivo, 

diferentemente do esperado, pois acredita-se que o trabalho influencie diretamente na percepção 

da qualidade de vida do trabalhador. Desse modo, podemos presumir que o questionário 

Whoqol-bref apresenta algumas limitações para realizar as relações com o trabalho, ou seja, no 

instrumento há questões, como por exemplo: “você é capaz de aceitar sua aparência física?”, 

“quão satisfeito você está com a sua vida sexual?”, que não necessariamente podem resultar das 

condições de trabalho, demandando outros estudos para aprofundar e pormenorizar as questões 

contidas no Whoqol e sua relação com o trabalho, abrindo as questões para o cruzamento com 

os fatores de riscos laborais.  

Na pesquisa atual a organização do trabalho e as condições de trabalho apresentaram 

risco crítico, nas entrevistas realizadas com os servidores no momento da aplicação dos 

instrumentos as principais queixas eram: quantidade de profissionais insuficientes para realizar 

o trabalho, falta de insumos, divisão entre quem planeja e quem executa a tarefa, 

descontinuidade do trabalho, mobiliário inadequado, equipamentos necessários para realização 

das tarefas precários. Para Dejours (1992) quando se diminui a liberdade de organização do 

trabalho há um acumulo de energia psíquica tornando-o fonte de desprazer e tensão, originando 

fadiga e patologias.  

Entretanto, no que diz respeito aos fatores liberdade de expressão e realização 

profissional, os servidores obtiveram avaliações positivas, o que pode indicar que eles ainda 

conseguem se sentir livres para desempenhar suas atividades e sentirem gratificação e orgulho 

pessoal pelo que fazem, apesar das dificuldades na organização do trabalho. Todavia, foram 

considerados moderados os fatores relacionados ao esgotamento profissional e à falta de 

reconhecimento, o que pode indicar que os mesmos podem estar sofrendo estresse, sobrecarga 

e vivenciando situações de injustiça, indignação e desvalorização pelo trabalho realizado. 

Dejours (2000), afirma que o reconhecimento pelo trabalho tem duas dimensões: “aquela da 

contribuição do sujeito à organização do trabalho e a da gratidão por seu esforço em fazer 
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acontecer a organização do trabalho. Reconhecer o trabalho dos operadores, implica, ao mesmo 

tempo, reconhecer as falhas da organização do trabalho prescrito e a falta de recursos que os 

trabalhadores possuem para fazer funcionar todo o processo”.  

Além disso, o Custo Afetivo também apresentou risco de adoecimento moderado na 

população total do estudo. Essa dimensão envolve o estado de humor, os sentimentos e a 

disposição afetiva exigida ou gerada em função da atividade de trabalho, o que corrobora com 

as evidências de que profissionais envolvidos nos cuidados com seres vivos e muitas vezes com 

a dor e o sofrimento, estão sujeitos a um custo emocional maior. Barbosa et al. (2014) 

evidenciam que profissionais de saúde que trabalham com animais ou pessoas em risco de 

morte, enfermos ou vitimados por situações traumáticas podem ser afetados pelo sofrimento do 

outro e manifestar problemas de saúde como Fadiga por Compaixão, Síndrome de Burnout e 

Estresse Traumático, causando danos físicos, psíquicos e sociais no indivíduo.  

No custo cognitivo as avaliações foram graves, possivelmente pelos parques serem 

locais com áreas verdes e animais, as ocorrências e os imprevistos acontecem com maior 

frequência, como por exemplo, chuvas fortes com derrubamento e destruição de árvores e 

jardins, animais doentes, precisando de intervenções urgentes, perdas de animais, necessidade 

de usar a criatividade para lhe dar com imprevistos, cobranças do público que realiza visitação, 

necessidade de desenvolver macetes quando faltam materiais, entre outros; sendo necessário 

um dispêndio intelectual maior para tomada de decisões e resoluções de problemas.  Um estudo 

qualitativo identificou que, em alguns trabalhadores, o fato de ter que usar a criatividade no 

trabalho e realizar improvisos, são condições que causam insatisfação, pois acarreta, perda de 

energia devido ao grau elevado de tempo e atenção para resolução de problemas estruturais,  

organizacionais e materiais, afetando ainda o prazer com a atividade realizada, o desgaste 

mental e a frustração diante das ações serem limitadas (ARAUJO, 2016). Katsurayama et al. 

(2013) afirmaram que as exigências cognitivas aos trabalhadores que geram esforço mental e 

sobrecarga superior à sua capacidade, pode levar ao adoecimento.  

Além das avaliações da população total e os riscos de adoecimento, o presente estudo 

demonstrou que há diferenças significativas entre os postos de trabalho da SEMAM. Em relação 

ao contexto de trabalho nos itens: organização do trabalho, condições de trabalho e relações 

socioprofissionais e os indicadores de prazer e sofrimento, no item liberdade de expressão, a 

CODEVIDA apresentou avaliações mais negativas em relação ao Aquário, Orquidário e Jardim 

Botânico; e apresentou também piores resultados em relação ao custo afetivo em comparação 

ao Orquidário. Uma das hipóteses para piores resultados, são em relação as características da 
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CODEVIDA, pois são realizados atendimentos clínicos de animais domésticos para tratamento 

e castrações, sendo também abrigo de animais abandonados, diferentemente dos outros postos 

de trabalho que tem como características o cuidar de animais sadios e silvestres. Corroborando 

com os estudos que profissionais que trabalham com seres vivos enfermos tendem a ter um 

maior custo emocional, e ser afetado pelo sofrimento do outro (BARBOSA et al., 2014; 

BRANNICK, 2015; NETT, 2015; SKIPPER, 2012; HOLCOMBE et al., 2016). Em relação a 

organização e condição de trabalho, justifica-se pois o ritmo de trabalho é acelerado, as tarefas 

são repetitivas, existe muito barulho no ambiente de trabalho e o ambiente físico é 

desconfortável. As relações socioprofissionais e a liberdade de expressão, foram percebidas 

através das entrevistas, questões referentes à dificuldade de relacionamento com as chefias, 

falta de liberdade para negociar, comunicação ineficaz, ausência de apoio, funcionários 

excluídos das decisões e falta de cooperação entre os colegas; sendo necessário um diagnóstico 

organizacional mais detalhado para aprofundar os resultados.  

No entanto, a CODEVIDA apresentou melhores avaliações no fator de custo humano 

no item custo cognitivo em comparação ao Aquário e o Jardim Botânico, o que pode sugerir 

que na CODEVIDA o trabalho é mais operacional, ocorre menos imprevistos e o cuidado é 

mais repetitivo (apenas em gatos e cachorros).  

Nas escalas condições de trabalho e custo cognitivo o Orquidário apresentou avaliações 

mais positivas que o Aquário e o Jardim Botânico. Demonstrando também que no Orquidário 

o local físico é mais confortável, existe menos barulho no ambiente, os instrumentos de trabalho 

são suficientes, o espaço físico é adequado e o dispêndio intelectual é menor para tomada de 

decisões.  

Portanto, considera-se que o contexto laboral e as condições de trabalho podem 

contribuir ou prejudicar a saúde dos servidores. As relações realizadas entre o trabalho e a 

subjetivação de cada um estão presentes nas vivências de prazer e sofrimento, bem como na 

saúde e no adoecimento.  

Para que possam ser promovidas ações eficazes e centradas nos problemas levantados, 

se torna necessário um olhar mais pormenorizado nos postos de trabalho, devido as 

particularidades de cada local. Futuras pesquisas podem reavaliar as dimensões estudadas e 

propostas por este estudo, observando se houve ou não a implantação de melhorarias e se foram 

eficazes para manter a funcionalidade do servidor. Além disso, destaca-se a importância de 

pesquisas utilizarem um método misto (quali/quanti) para que a subjetividade dos indivíduos 

seja avaliada.  
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As limitações do estudo foi que o tamanho amostral (mesmo sendo realizado com 

praticamente a totalidade dos servidores que trabalham com animais e plantas), não permitiu 

aprofundar a análise dos resultados por categoria profissional, ou seja, não foi possível 

aprofundar a discussão da associação entre os riscos de adoecimento, qualidade de vida e 

funcionalidade de cada categoria profissional; não ter avaliado os estagiários e voluntários da 

pesquisa, pois acredita-se que os mesmos interfiram no resultado do estudo; e não ter realizado 

um método misto (quali/quanti) para avaliar melhor a percepção dos trabalhadores.  

Apesar de existirem pesquisas recentes sobre os riscos biopsicossociais no trabalho, a 

complexidade da origem de seus fatores e as particularidades dos contextos nos quais se 

manifestam têm apresentado obstáculos consideráveis nos processos de diagnóstico, 

especificação, prevenção e intervenção para profissionais. Os resultados obtidos poderão servir 

na prática, de subsídio para intervenções que promovam mudanças no ambiente de trabalho e 

políticas organizacionais para promoção, prevenção e proteção da saúde dos servidores. É 

preciso elaborar e implementar medidas interventivas, além de indicadores de saúde, tendo em 

vista os danos já existentes e programas com alcance longitudinal que incluam também as 

percepções dos trabalhadores.  
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7. CONCLUSÃO 

Concluímos com o presente estudo que no contexto de trabalho a organização e as 

relações socioprofissionais, assim como a liberdade de expressão impactaram na qualidade de 

vida do servidor, do mesmo modo que pessoas com menos funcionalidade, apresentaram mais 

danos sociais e psicológicos causados pelo trabalho. Os resultados indicaram que, apesar da 

maioria dos servidores não apresentarem incapacidades ou apresentarem incapacidades leves, 

a maioria se queixou de dores osteomusculares, a percepção da qualidade de vida foi regular e 

a avaliação das condições de trabalho foram críticas. Portanto, nossos resultados reafirmam a 

importância de um diagnóstico precoce das queixas e condições de trabalho, favorecendo assim 

o delineamento de estratégias e ações para minimizar os impactos na saúde do trabalhador. 

Ressalta-se também a importância de uma política de saúde do trabalhador baseada em ações 

preventivas antes que a funcionalidade se agrave e resulte em adoecimento pelo trabalho, 

afastamentos, impactos financeiros, organizacionais e sociais.  
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