
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
FACULDADE DA SAÚDE 

 

 

 

 
CÍNTIA PEREIRA DOS SANTOS VAZ 

 

  

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA   

DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE  

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São Bernardo do Campo 

2011 



 
  

2

CÍNTIA PEREIRA DOS SANTOS VAZ 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA   

DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE  

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

 

 
 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação 
em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de 
São Paulo como requisito para obtenção do título de 
Mestre em Psicologia da Saúde 

           

                                                          Orientação: Profª. Drª. Maria Geralda Viana Heleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2011 



 
  

3

 A dissertação de mestrado sob o titulo “QUALIDADE DE VIDA DOS 

PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO”, elaborada por 

Cintia Pereira dos Santos Vaz foi apresentada e aprovada no dia 12 de abril de 2011, perante 

banca examinadora composta por Profa. Dra. Maria Geralda Viana Heleno 

(Presidente/UMESP), Prof. Dr. Manuel Morgado Rezende (Titular/UMESP) e Profa. Dra. 

Alacir Villa Valle Cruces (Titular/Faculdade Anhanguera). 

 

 

 

 

__________________________________________ 

   Profa. Dra. Maria Geralda Viana Heleno 

Orientadora e presidente da Banca Examinadora 

 

 

 

 

                                 __________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Geralda Viana Heleno 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: Pós-Graduação em Psicologia da Saúde 

Área de Concentração: Psicologia da Saúde 

Linha de Pesquisa: Prevenção e Tratamento  

 



 
  

4

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha filha que em meu ventre já 

participa de momentos tão especiais 

como este.  
 



 
  

5

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele me propiciou e aos sonhos que se 

concretizam, como este que agora se torna realidade. 

  

 Fruto de muito estudo, dedicação e persistência, este trabalho contou com o apoio e a 

colaboração de muitas pessoas, as quais dedico os meus agradecimentos especiais: 

  

 Aos meus pais, por serem exemplo de vida, dedicação e amor.  

 

 Ao meu marido, sem ele esse trabalho não seria possível. Por me motivar todos os 

dias, ter me ajudado em tudo o que pode, pela sua admiração, companheirismo e amizade. Por 

dividir todos os momentos comigo e por respeitar minha ausência.  

   

 Ao meu irmão, companheiro e eterno amigo. 

 

Ao professor José Tolentino Rosa pelos primeiros incentivos para o início desse 

processo.  

 

  A minha orientadora, Profª Drª. Maria Geralda Viana Heleno, por ter me acolhido, 

incentivado, me acalmado nos momentos de maior tensão e mantido o clima sempre tranquilo 

durante todo o processo.  

 

Aos Profº. Dr. Manuel Morgado Rezende e a Profª. Drª. Alacir Villa Valle Cruces que, 

tão gentilmente colaboraram no exame de qualificação. 

 

Agradeço aos colegas alunos do programa pelos momentos compartilhados que 

tornaram todo o trajeto do mestrado muito mais agradável.  

 

Aos professores anônimos, que foram os sujeitos desta pesquisa, os mais sinceros 

agradecimentos.  



 
  

6

RESUMO 

 

VAZ, C. P. S. Qualidade de vida dos professores da rede publica de São Bernardo do 

Campo. 2011. 79 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia da Saúde) - Faculdade de Saúde, 

Universidade Metodista de São Paulo, 2011.   

 

A presente dissertação de mestrado teve como objetivo avaliar a qualidade de vida e a saúde 

mental de 154 professores do ensino fundamental da rede publica de São Bernardo do Campo. 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal e os dados foram coletados nas escolas 

onde lecionam nos horários de HTPC. Os instrumentos utilizados foram: WHOQOL-bref, 

Questionário sócio-demográfico, Questionário de avaliação de nível sócio-econômico, 

Questionário de Morbidade Psiquiátrica de adultos - QMPA e o SF-36.  Os resultados obtidos 

mostraram que a qualidade de vida dos professores (WHOQOL-bref) tende a ser regular, no 

SF-36 a qualidade de vida na capacidade funcional, aspecto físico e aspectos sociais tendem a 

ser positivas. Mas, os indicadores das facetas: dor, estado geral de saúde, aspectos 

emocionais, saúde mental e principalmente vitalidade tendem a ser negativos. Os dados 

obtidos no questionário de morbidade psiquiátrica indicaram  morbidade psiquiátrica em 33% 

dos professores. As correlações estabelecidas mostraram que quanto maior os indicadores 

psicopatológicos (QMPA) pior a qualidade de vida (WHOQOL-bref e SF-36). Concluiu-se 

nesse estudo que um professor com a qualidade de vida e com saúde mental é um professor 

com uma jornada de trabalho não extensa, que garanta um tempo para o descanso e momentos 

de lazer. Os professores mais velhos que diminuíram sua carga de trabalho apresentam melhor 

qualidade de vida e ausência de morbidade psiquiátrica. 

          

 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida, Saúde mental, professor da rede publica.  
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ABSTRACT 

 

VAZ, C. P. S.  Quality of life of public school teachers in Sao Bernardo do Campo. 

2011. 79 f. Dissertation (Masters in Health Psychology) - Faculty of Health, Methodist 

University of São Paulo, 2011. 

 

This dissertation aims to evaluate the quality of life and mental health of 154 teachers 

from public elementary schools of São Bernardo do Campo. This is a descriptive cross-

sectional and data were collected in schools where they teach at the times of HTPC. The 

instruments used were: WHOQOL-BREF, Questionnaire socio-demographic questionnaire 

assessing socio-economic Survey of Psychiatric Morbidity of adults - QMPA and SF-36. The 

results showed that the quality of life of teachers (WHOQOL-bref) tends to be regular, the 

SF-36 quality of life in functional ability, physical appearance and social aspects tend to be 

positive. But the indicators of the facets: pain, general health, emotional, mental health and 

vitality mostly tend to be negative. The data obtained in the survey of psychiatric morbidity 

reported psychiatric morbidity in 33% of teachers. The established correlations showed that 

the higher psychopathological indicators (QMPA) poorer quality of life (WHOQOL-BREF 

and SF-36). It was concluded in this study that a teacher with the quality of life and mental 

health is a teacher with a day's work not extensive, ensuring a time for rest and recreation. 

The older teachers who decreased their workload showed better quality of life and absence of 

psychiatric morbidity 

 

 

 

 

Keywords: Quality of Life, Mental health, public school teacher 
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1- INTRODUÇÃO  

 

Em meados de 1997 comecei a lecionar no ensino fundamental, naquela época os 

docentes reclamavam da falta de recursos materiais e dificuldades para alcançar os objetivos 

pedagógicos. Além disso, diziam que se sentiam abandonados no trabalho, irritados com os 

alunos e com a equipe de gestão escolar que tinham muitas tarefas e, pouco tempo para 

executá-las. E, finalmente que não eram reconhecidos profissionalmente. O tempo passou e as 

queixas continuam e, além disto, muitos professores são afastados do trabalho por doenças. 

Alguns, mesmo doentes, em condições precárias de saúde, continuam lecionando e se observa 

grande prejuízo na aprendizagem em decorrência da iatrogenia na relação professor-aluno. 

Constato hoje que, a minha percepção perante essa realidade na educação brasileira mudou, 

reconheço agora que essas queixas são formas de pedido de ajuda.  

 

Sabe-se que a docência passa por mudanças como qualquer profissão. Os docentes 

pedem atenção e respeito. Há mais de uma década, em uma parceria entre CNTE 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) e a LPT (Laboratório de Psicologia 

do Trabalho _UnB) foi realizada uma pesquisa sobre as condições de trabalho e saúde mental 

dos trabalhadores em Educação do País. Para Codo (1999), essa parceria chama atenção para 

aspectos que se referem à saúde mental do docente e ressalta que se a devida importância não 

for dada para esse assunto, a saúde desses profissionais pode ser comprometida. Todavia 

destacam-se as precárias condições de trabalho, com jornadas extenuantes, multiplicidade de 

atividades, desgaste profissional e redução dos salários como peças cruciais para o 

comprometimento da saúde mental do professor.  

 

Assim, surgiu o interesse em avaliar a qualidade de vida e a saúde mental de 

professores, como um meio de identificar em quais setores ou domínios haveria maior 

comprometimento e, que poderiam explicar tais queixas. Ou, também, quais recursos eles 

possuem para que possam ser utilizados de forma intensificada melhorando a qualidade de 

vida no trabalho. 

 

Para realizar a investigação acerca do assunto, foi tida como amostra da pesquisa 154 

docentes da rede publica do município de São Bernardo do Campo, durante o período de 

agosto a outubro de 2010. Para a coleta de dados foram aplicados quatro instrumentos: um 

questionário sócioeconômico demográfico para obter informações acerca dos professores, 
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dois questionários sobre Qualidade de Vida, o WHOQOL–bref e o SF-36, e um Questionário 

de Morbidade Psiquiátrica de Adultos. Todos os questionários foram preenchidos pelos 

participantes deste estudo. 

 

Os instrumentos mencionados no parágrafo anterior foram a base para a coleta de 

dados que analisam o contexto e retratam a sua qualidade de vida, sua saúde mental e 

implicações no seu bem estar e as vicissitudes de ser um profissional dessa área.     

 

Acredita-se que, os resultados desta pesquisa serão úteis para refletir e apontar 

caminhos que levem a ações de prevenção, manutenção e promoção da qualidade de vida no 

trabalho, podendo produzir-se em subsídios para os próprios docentes, os gestores e os 

formuladores de políticas públicas de recursos humanos na área da educação. 

 

 

1.1- Professores e suas vicissitudes   

 

 

 O professor há alguns anos atrás era visto como autoridade e respeitado por toda a 

sociedade. Os pais e alunos respeitavam os professores, pois eram vistos como detentores de 

um grande conhecimento. Não se pode dizer hoje em dia que essa imagem seja a mesma. Os 

professores frequentemente não são respeitados por alunos e, por muitas famílias e ainda 

recebem baixos salários. 

  

A profissão de Professor, que já foi desejada e consequentemente procurada por 

muitos jovens, vem a cada dia sendo menos escolhida como profissão de atuação. 

  

Uma das maneiras encontradas para refletir sobre esse problema foi buscar na história da 

educação a origem da crise que atualmente atinge professores. A história permite retirar da 

tradição a idéia conservadora com que o discurso hegemônico a envolveu e desatar amarras 

do passado que paralisam o presente. 

 

Para a vida do docente, o significado do trabalho tem passado por várias 

transformações ao longo da história da educação. Como descreve Carvalho (1995, p. 127). 
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Na antiguidade, como a educação era privilégio de nobres era 

confiada a sábios e filósofos; na Idade Média, embora ainda 

muito restrita, era controlada pela igreja católica; nas Idades 

moderna e contemporânea, principalmente após a consolidação 

política do modo de produção capitalista, a educação estendeu-

se a “toda população”, ficando sob responsabilidade de 

instituições públicas e/ou privada.  

 

Desde então, o papel da docência, principalmente das séries iniciais é tida como uma 

extensão da educação da família e, por isso em sua grande maioria, desempenhado por 

mulheres, talvez por estar implícita uma concepção de que a mulher está mais preparada para 

cuidar de crianças do que os homens, sendo uma continuidade do papel materno. No inicio do 

capitalismo uma parcela de mulheres, “especialmente as da burguesia, não trabalhavam como 

operárias, (...) ou eram simples dona de casa (...) ou exerciam atividades cujas características 

assemelhavam-se (...) as das professoras primárias” (Carvalho, in CODO e SAMPAIO, 1995, 

p. 128).   

 Observa-se a continuação deste processo como relatado por Souza, M. C. C. C. (2002) 

quando diz que a partir dos anos 60, sob a égide das teorias psicológicas desenvolvimentistas, 

que colocavam os alunos no centro do processo, ou das correntes radicais que apregoavam os 

benefícios de uma anti-escola, os professores foram ignorados. Deixaram, nessa época, de ter 

existência enquanto sujeitos implicados na dinâmica educativa. Quando ressurgiram, nos anos 

70, foi para serem esmagados por um discurso que os acusava de contribuírem para a 

reprodução e para a legitimação das desigualdades sociais, mediante a imposição de um 

ensino identificado com a classe dominante ou mesmo de um mau ensino identificado com os 

interesses da dominação de classes. Nos anos 80, a suspeita justificou a multiplicação de 

discursos e das instâncias de controle dos professores. A década que coincide com o atual 

governo, além do refinamento das formas de avaliação, trouxe a novidade da inflação de 

diplomas, e a consequente retirada dos professores do que lhes restava de autonomia de 

julgamento necessária para que certificados fossem dados de qualquer maneira. Não se deve 

estranhar, assim, que os professores não reajam a um discurso onipresente que subestima sua 

miséria e deslegitima sua missão. 
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 De acordo com o Ministério da Educação (2003), os profissionais com menor 

rendimento mensal são os professores de Educação Infantil e do Ensino Fundamental. No 

Brasil, médicos e advogados ganham em média, quatro vezes o que ganha um professor que 

atua nas séries finais do ensino fundamental. Não se trata aqui da questão de quem deve 

ganhar mais. A questão em foco é avaliar a magnitude da diferença entre os salários desses 

profissionais, ambos com formação em nível superior. 

  

Vê-se que os valores oferecidos a essas profissionais podem estar abaixo do que se 

espera por todas as responsabilidades que possui em sua atuação. E então seria interessante 

refletir, como Patto (1997), quando relata que os sistemas de ensino precisarão de muitas 

coisas que o dinheiro não pode comprar e que dependem única e exclusivamente da boa 

vontade e da decisão dos técnicos envolvidos no processo de ensino: “idéias e coragem, 

determinação e uma nova predisposição para a autoavaliação, reforçada por um desejo de 

aventura e mudança. Tudo isso em nome da promoção da qualidade, da eficiência e da 

produtividade dos sistemas de ensino, concebidos como empresas criadoras e transmissoras 

de conhecimento.” (p. 36).  

  

O Ministério da Educação (2003) reconhece o processo educativo como alicerce da 

cidadania e tem como produto a formação ampla da pessoa e não apenas sua instrução formal. 

Por isso, a profissão de professor tem um contorno bem mais abrangente do que a maioria das 

profissões. É no ambiente escolar que se fortalecem os laços cívicos, o respeito às diferenças, 

o conhecimento técnico e científico. O professor, portanto, é peça fundamental na 

consolidação desses valores. A maioria das pessoas reconhece esse fato. Infelizmente esse 

reconhecimento não se traduz nas condições de trabalho satisfatórias e na melhor 

remuneração desses profissionais. 

  

Esta atividade de docência, aparentemente com características nobres e suaves em seu 

início, vem ao longo do tempo demonstrando que também provoca desgaste e sofrimento aos 

seus trabalhadores. Tanto que, a própria legislação brasileira inclui o trabalho de professor 

entre aqueles considerados penosos, concedendo-lhe o direito a aposentadoria especial, com 

abreviação do tempo de serviço. O trabalho docente, “apesar de não ser fragmentado como o 

de um operário (...) foge em muito ao seu controle, já que questões fundamentais como a 

decisão do conteúdo a ser ensinado e do livro texto a ser adotado, por exemplo, são tomadas a 

sua revelia” (Carvalho, in Codo e Sampaio, 1995, p. 136). 
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 Segundo Webler (2008) o docente cada vez mais se vê diante de inúmeras situações às 

quais precisam adaptar-se, entre elas as demandas e pressões externas advindas da família, do 

ambiente, do meio social, do trabalho/escola.  Além dessas adaptações necessárias o professor 

tem as atividades pedagógicas para preparar, o desrespeito de muitos alunos, a longa jornada 

de trabalho, a falta de empatia com alguns colegas, correções de provas, conteúdos para 

estudar e explicar, inúmeras estratégias para facilitar a aprendizagem dos alunos, relatórios, 

fichas de documentos para prontuário, etc. Sem deixar de lado o cumprimento de prazos, 

grupos de estudo, plano de ensino ou aula a desenvolver e executar, projetos, reuniões. Enfim, 

todos esses são fatores do cotidiano da vida de um professor. Realidade esta de professores da 

rede pública como também particular.  

  

Considerando os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2001, 

observa-se que a maioria dos docentes tem carga horária semanal superior a 20 horas. E, esse 

fato é mais sério nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, exatamente 

onde se concentram os docentes com formação superior. A jornada desses profissionais é 

preocupante, em especial na 3ª série do Ensino Médio em que quase 25% dos docentes, tanto 

de Língua Portuguesa quanto de Matemática, estão submetidos a uma jornada semanal 

superior a 40 horas. Este fato provavelmente tem duas razões: 1) a falta de professores faz 

com que eles atuem em mais de um turno ou mesmo em mais de uma escola e, 

principalmente, 2) a necessidade de aumentar os rendimentos. Independentemente da causa, a 

dupla ou tripla jornada, com certeza, compromete o desempenho do professor, pois concorre 

com outras atividades que exigem tempo adicional para docência: planejamento das 

atividades em sala de aula, disponibilidade para oferecer atendimento ao aluno e atividades 

administrativas relacionadas à escola. 

 

Segundo Cruces (2010), o nosso país é de extremas desigualdades e sérios problemas a 

serem resolvidos, não apenas no que tange a abertura de vagas e a inserção de um maior 

número de crianças nas escolas, mas também no sentido de cuidados com a qualidade dessa 

inserção e da permanência dessas crianças na escola, o que se torna bastante complexo pela 

presença de culturas, hábitos e formas de vida tão diferenciadas como as que se nos 

apresentam nesses locais. 

 

Todos estes fatores parecem influir de forma negativa resultando em dificuldades na 

relação com os alunos, absenteísmo e solicitação de licença médica para tratamento de saúde. 
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Quanto aos sintomas apresentados pelos professores, Chan (2002) observou uma 

distribuição heterogênea de alguns sintomas, sendo que os professores apresentaram desde 

sinais leves até graves, variando de quadros leves de frustração, ansiedade e irritabilidade até 

o quadro de exaustão emocional, com sintomas psicossomáticos e depressivos severos. 

 

Webler (2008) relata que, a violência, a indisciplina nas salas de aula está tirando 

muitos profissionais das salas de aula com problemas de saúde e cada vez por um tempo 

maior. As agressões, tanto físicas como verbais, desestruturam emocionalmente muitos 

docentes que não estão preparados para lidar com a diferença nem com a divergência, e 

também com a falta de recursos para obter êxito no magistério. 

  

Segundo Chan (2003), diversos estudos realizados em Hong Kong nos últimos anos 

têm mostrado que ensinar é altamente estressante. Cerca de um terço dos professores 

pesquisados apresentam sinais de estresse e burnout, entre os principais problemas de saúde. 

 

Codo (1999) estudou uma amostra de 39 mil trabalhadores em educação em todo o 

país e identificou que 32% dos indivíduos apresentam baixo envolvimento emocional com a 

tarefa, 25% se encontravam com exaustão emocional e 11% com quadro de 

despersonalização, podendo-se dizer, em termos práticos, que 48% da população estudada 

apresentava Burnout. O autor lembra que o trabalho do professor não se restringe ao exercício 

de sua função. Muitas tarefas são realizadas sem a presença dos alunos, fora da sala de aula e, 

frequentemente, fora da escola, estendendo a jornada de trabalho. Quando o professor 

ministra aulas em várias turmas para alunos em níveis de ensino, escolas e turnos diferentes, a 

preparação das aulas vai requerer avaliações múltiplas e esquemas variados. Será necessário 

maior investimento de tempo na execução de um volume maior de trabalho e mais dedicação 

e esforço intelectual. O autor ainda enfatiza que o maior investimento é o emocional, na 

medida em que diariamente são estabelecidos vínculos com os alunos, com outros professores 

e funcionários da escola. 

 

Segundo Delcor et. al. (2004), o trabalho humano possui um duplo caráter: por um 

lado e fonte de realização, satisfação, prazer, estruturando e conformando o processo de 

identidade dos sujeitos; por outro, pode também se transformar em elemento patogênico, 

tornando-se nocivo à saúde. No ambiente de trabalho, os processos de desgaste do corpo são 

determinados em boa parte pelo tipo de trabalho e pela forma como está organizado. 
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As situações mais frequentes vividas, geradas pelo sofrimento no trabalho são, de 

acordo com Codo (1999): depressão, fadiga, insatisfação, frustração, medo, angústia e 

ansiedade, até chegar à exaustão. 

  

Souza (2002) relata que, recentemente houve um incremento nos estudos dedicados a 

este setor, escassos nos últimos dez anos. Alguns estudos exploram especialmente os efeitos 

do trabalho sobre a saúde mental investigando distúrbios psíquicos menores, definidos como 

distúrbios classificados pela nosografia psiquiátrica – frequentemente distúrbios ansiosos, 

depressivos ou somatizações – mas que não necessariamente geram procura de tratamento 

especializado.  

  

Dejours e a escola dejourniana também tiveram importante contribuição nos estudos 

psicossomáticos e das relações entre saúde e trabalho. O ponto fundamental apresentado por 

eles refere-se à gênese e às transformações do sofrimento mental vinculada à organização do 

trabalho (Seligmann- Silva, 1994). Seus estudos centram-se na dinâmica que as situações de 

trabalho conduzem: ora ao prazer e ora ao sofrimento e seus desdobramentos na saúde mental.  

Para ele, o sofrimento no trabalho se desdobra além do espaço laboral, na medida em que não 

se aplica apenas aos processos construídos no interior da organização, mas também no espaço 

doméstico e na economia familiar do trabalhador. Para o autor (1994, p. 15) o conceito de 

sofrimento e assim explicitado:  

 
 “O sofrimento designa então, em uma primeira abordagem, o campo 

que separa a doença da saúde. Dentro de uma segunda acepção, o 

sofrimento designa um campo pouco restritivo. (...) Entre o homem e a 

organização prescrita para a realização do trabalho, existe, às vezes, um 

espaço de liberdade que autoriza uma negociação, invenções e ações de 

modulação do modo operatório, isto é, uma invenção do operador sobre a 

própria organização do trabalho, para adaptá-la as suas necessidades, e 

mesmo para torná-la mais congruente com seu desejo. Logo que esta 

negociação é conduzida ao seu último limite, e que a relação homem-

organização do trabalho fica bloqueada, começa o domínio do sofrimento e 

da luta contra o sofrimento”. 

 

 Um espaço maior de negociação do trabalhador sobre o modo como vai realizar o seu 

trabalho facilita a satisfação de suas necessidades, possibilitando a condução de suas 
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atividades de forma mais saudável. No entanto, quando se reduz esta possibilidade ou ela é 

bloqueada, o sofrimento ou a luta contra a mesma se inicia. Os estudos de Dejours (1987) se 

centram em como se dá esta luta, seus aspectos patológicos e as dinâmicas de ocultamento e 

enfrentamento, respeitando a subjetividade individual e coletiva dos trabalhadores. Dejours 

(1987) destaca a importância na determinação do sofrimento mental, em primeiro lugar, do 

papel da organização do trabalho e, em segundo, a liberdade como condição necessária a 

estabilidade psicossomática.  

  

Segundo Sato (1993), o trabalho é penoso para o trabalhador, quando seu contexto 

gera incomodo, esforço e sofrimento demasiado, sobre o qual (contexto) ele não tem controle. 

Porém, deverá considerar-se a subjetividade na compreensão que cada sujeito expressa sobre 

o que é sofrimento, incomodo e esforço demasiado. A mesma autora se refere a três 

tendências nas quais o adjetivo “penoso”, atribuído ao trabalho, pode ser interpretado: a 

primeira, quando demanda esforço físico, a segunda quando as condições de trabalho geram 

esforço e sofrimento mental e, por último, quando gera sofrimento físico e mental.  

  

Tendo em vista, todo o sofrimento experimentado pelo professor como descrito na 

literatura considerou-se relevante o aprofundamento de tais discussões para uma melhor 

compreensão do problema. Neste caso, se torna pertinente o estudo sobre a saúde mental 

desses professores.   

 

 

1.2.  Saúde mental do professor 

  

 Como vimos no capítulo anterior sobre os professores as situações estressantes levam 

a repercussões na saúde física e mental e no desempenho profissional. 

  

Segundo Laurell e Noriega (1989) apud Araujo (2005), o trabalho é resultado de 

esforço, de dispêndio de energia física e mental, produz bens e serviços e, que, além de 

satisfazer as necessidades individuais e o bem estar pessoal, contribui para a manutenção e 

desenvolvimento da sociedade como um todo. Para Dejours (1987), o processo saúde-doença 

é também construído no trabalho, pois neste espaço se pode reafirmar a autoestima, 

desenvolver as habilidades, expressar as emoções, tornando-se também espaço de construção 

da história individual e de identidade social. Por outro lado, diz que estudos realizados 
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comprovam que o ambiente laboral pode também produzir “enfermidades ocupacionais”, 

comprometendo a saúde física e mental do indivíduo. Assim, é importante conhecer a 

dinâmica da produção do desgaste gerado em cada situação de trabalho para viabilizar as 

medidas de prevenção necessárias (MENDES, 1995) 

  

Segundo Oliveira (2002), o processo de trabalho e de gestão em educação 

transformou-se profundamente nas últimas décadas, com claras repercussões nas condições de 

trabalho, na imagem social do professor e no valor que a sociedade atribui à própria educação. 

Pensando no tema desse trabalho, vê-se que, estes aspectos podem ter repercussões 

importantes sobre a saúde física e mental dos educadores. 

  

O movimento de globalização e reestruturação capitalista, segundo Esteves (1999), 

promoveu reformas educacionais, com mudanças significativas na estruturação e valorização 

social da atividade docente. A consequência mais direta disto foi a geração de fontes do 

chamado mal estar docente. O “mal estar docente”, expressão criada por Esteves (1999), é 

considerado um relevante problema atual dos trabalhadores da educação, relacionando-se ao 

ambiente profissional, como já mencionamos no capitulo anterior, como a violência nas salas 

de aulas, esgotamento físico, deficiências nas condições de trabalho e escassez de recursos 

materiais. Este quadro promoveu o aumento da tensão no exercício do trabalho docente, uma 

vez que proporcionou aumento das responsabilidades sem que tenham sido oferecidos meios e 

condições laborais adequadas para o atendimento às novas demandas.  

  

Segundo Cohen (1997) apud Araujo (2005), essas mudanças, portanto, favoreceu ao 

educador um desgaste gerando adoecimento físico e psíquico. 

  

 Codo (2000) considera que, a partir da década de 90, no Brasil, cresceu o número de 

investigações acerca do processo saúde-doença nesse grupo ocupacional. Essas investigações 

têm dado visibilidade aos processos de adoecimento e sustentado a necessidade de 

intervenções nas condições de trabalho dos professores. Segundo Souza et. al.(2003), os 

estudos sobre condições de trabalho demonstram uma crescente precarização e deterioração 

das condições laborais dos docentes: desvalorização do trabalho, baixos salários, múltiplos 

empregos, formação deficiente, postura corporal inadequada, exposição ao pó de giz, ruídos, 

infra-estrutura precária e carência de recursos materiais e humanos que acentuam a sobrecarga 

de trabalho desses profissionais. 
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 Souza et. al. (2003) resumem sete projetos de pesquisa com resultados consistentes e 

abrangentes que dão visibilidade, nos anos de 1990, às precárias condições do trabalho 

docente e mostram sua associação com sintomas mórbidos e a elevada prevalência de 

afastamentos por motivos de doença na categoria. 

  

As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os docentes 

mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da 

produção escolar podem gerar grande esforço ou hiper solicitação de suas funções 

psicofisiológicas. Se não há tempo para a recuperação, são desencadeados ou precipitados os 

sintomas clínicos que explicariam os índices de afastamento do trabalho por transtornos 

mentais. 

  

A Organização Mundial de Saúde (1999) afirma que não existe definição "oficial" de 

saúde mental. Diferenças culturais, julgamentos subjetivos, e teorias relacionadas 

concorrentes afetam o modo como a "saúde mental" é definida. Saúde mental é um termo 

usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. A saúde Mental 

pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as 

atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. E o equilíbrio emocional entre 

as exigências internas e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a 

própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações sem, contudo, 

perder o valor do real e do precioso. Ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações sem 

perder a noção de tempo e espaço. Buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando 

o legal e o outro. Estar de bem consigo e com os outros. Aceitar as exigências da vida. Saber 

lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis. Reconhecer seus limites e buscar 

ajuda quando necessário. 

  

Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde (1999), os seguintes itens foram 

identificados como critérios de saúde mental: 

1. Atitudes positivas em relação a si mesmo; 2. Crescimento, desenvolvimento e 

autorealização; 3. Integração e resposta emocional; 4. Autonomia e autodeterminação; 5. 

Percepção apurada da realidade; e 6. Domínio ambiental e competência social; 
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Os dados da Gerência de Saúde do Servidor e Perícia Médica (GSPM), reunidos no 

Relatório, em Belo Horizonte, mostram frequência importante de atendimentos médicos com 

solicitação para afastamento do trabalho por motivos de doença (Belo Horizonte, 2003).  

  

A análise dos dados mostra que a GSPM realizou 16.556 atendimentos de servidores 

da educação no período de maio de 2001 a abril de 2002. Infere-se, a partir disso que, as 

razões de procura da perícia médica não são banais, uma vez que, no universo citado, 92% 

(15.243) dos atendimentos provocaram afastamento do trabalho. Os afastamentos no grupo 

geral de servidores são concentrados na categoria dos professores, totalizando 84% dos 

servidores afastados. 

  

Segundo Jacques (2003), cerca de 30% a 40% dos trabalhadores ocupados no mundo 

apresentam algum tipo de transtorno mental. No Brasil, segundo as estatísticas do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), de 2001, os distúrbios psíquicos ocupam o terceiro lugar 

entre as causas de concessão de benefício previdenciário, com afastamento do trabalho em 

tempo superior a 15 dias e de auxílio doença por invalidez. 

  

Segundo pesquisas de Gasparini et. al. (2006), as transformações técnicas e 

organizacionais do trabalho vêm-se acelerando e gerando significativas consequências para a 

vida e saúde dos trabalhadores em geral, o que condiciona mudanças no seu perfil de morbi-

mortalidade, com aumento de doenças mentais, psicossomáticas, cardiovasculares e 

osteoarticulares, entre outras.  

  

Martinez (2001) diz que, os fatores psicossociais, definidos pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) como aqueles que se referem à interação entre o meio 

ambiente laboral, o conteúdo do trabalho, as condições organizacionais, e as necessidades e 

habilidades dos trabalhadores podem influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no 

trabalho. Entre esses fatores pode-se destacar: a estabilidade no emprego, o salário, as 

relações sociais no trabalho, a carga e o conteúdo do trabalho com seus desafios, o ambiente 

físico, a autonomia, a oportunidade de desenvolvimento profissional, o reconhecimento e a 

valorização profissional. 

  

Estryn-Behar, Kaminski, Peigne, et al. (1990) relatam que, estudos realizados em 

outros países indicam que há uma relação direta entre o aumento de fatores estressantes no 
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trabalho e níveis elevados de fadiga, alterações do sono, problemas depressivos e consumo de 

medicamentos. 

  

Reis (2004) mostra que no Brasil, as transformações na organização do trabalho docente 

como novas exigências e as competências requeridas modificam a atividade de ensinar e, por 

não proverem os meios compatíveis, criam uma sobrecarga de trabalho. Citam-se o volume de 

trabalho e a precariedade das condições existentes, mas também, a diversidade e a 

complexidade das questões presentes na sala de aula e, ainda, uma expectativa social de 

excelência. Os fatores mencionados podem estar na origem de queixas e adoecimento mental 

na categoria. Este quadro reflete diretamente na qualidade de vida dos professores.  

 

 

1.3.  Qualidade de vida 

 

 Paschoal (2000) considera o conceito de Qualidade de Vida ainda está em construção 

e nas últimas décadas, o debate sobre o assunto não encontrou um consenso.  

 

O autor ainda relata que o uso do termo qualidade de vida iniciou-se após a Segunda 

Guerra Mundial. Nesta ocasião usava-se o conceito de “boa vida” para se referir à conquista 

de bens materiais. A seguir, o conceito foi ampliado, para medir o quanto uma sociedade 

havia se desenvolvido economicamente. Indicadores econômicos surgiram e se tornaram 

instrumentos importantes para medir e comparar qualidade de vida entre diferentes locais e 

culturas. Inferia-se que países onde indicadores econômicos fossem os melhores, teriam suas 

populações usufruindo de uma melhor qualidade de vida. Os anos se passaram e o conceito se 

ampliou, para significar o desenvolvimento social. Os indicadores também se ampliaram: 

mortalidade infantil, esperança de vida, taxa de evasão escolar, nível de escolaridade, taxa de 

violência, saneamento básico, nível de poluição, condições de moradia e trabalho, qualidade 

de transporte, lazer, etc., muitos países estabeleceram políticas de bem estar social. 

  

A partir da década de 60 percebeu-se que, embora todos os indicadores em uso fossem 

importantes para se avaliar e comparar a qualidade de vida objetiva, não eram suficientes para 

mensurar a qualidade de vida individual. Considerou-se necessário e fundamental avaliar a 

qualidade de vida percebida pela pessoa, o quanto ela estaria satisfeita ou insatisfeita com a 

qualidade de vida (qualidade de vida subjetiva). 
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 Fleck (1999) diz que a expressão “Qualidade de vida” foi utilizada pela primeira vez 

em 1964, pelo então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, ao declarar que “os 

objetivos não podem ser medidos por meio do balanço dos bancos. Eles só podem ser 

medidos por meio da qualidade de vida que proporcionam às pessoas”. 

  

Segundo Seidl & Zannon (2004), a partir do início da década de 90, consolidou-se um 

consenso entre os estudiosos da área quanto a dois aspectos relevantes do conceito de 

qualidade de vida: subjetividade e multidimensionalidade. No que concerne à subjetividade, 

trata-se de considerar a percepção da pessoa sobre o seu estado de saúde e sobre os aspectos 

não-médicos do seu contexto de vida. Em outras palavras, como o indivíduo avalia a sua 

situação pessoal em cada uma das dimensões relacionadas à qualidade de vida. Estudiosos 

enfatizam, então, que Qualidade de Vida só pode ser avaliada pela própria pessoa, ao 

contrário das tendências iniciais de uso do conceito quando Qualidade de Vida era avaliada 

por um observador, usualmente um profissional de saúde. Nesse sentido, há a preocupação 

quanto ao desenvolvimento de métodos de avaliação e de instrumentos que devem considerar 

a perspectiva da população ou dos pacientes, e não a visão de cientistas e de profissionais de 

saúde. 

 

Segundo Joyce et. a.l (1999) apud Fleck (2008), do ponto de vista idiográfico, os 

domínios da qualidade de vida devem ser escolhidos pelo próprio individuo e, então, 

avaliados em relação a seu ambiente, de forma que haja uma intersecção entre a pessoa e o 

ambiente. 

  

Minayo, Hartz e Buss (2000) descrevem qualidade de vida como uma noção 

eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida 

familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade 

de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera 

seu padrão de conforto e bem estar. O termo abrange muitos significados, que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em 

variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a 

marca da relatividade cultural.  

  

 Para Minayo, Hartz e Buss (2000), qualidade de vida, diz respeito à satisfação das 

necessidades mais elementares da vida humana: alimentação, acesso a água potável, 
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habitação, trabalho, educação, saúde e lazer; elementos materiais que têm como referência 

noções relativas de conforto, bem estar e realização individual e coletiva. É possível dizer 

também que desemprego, exclusão social e violência são, de forma objetiva, reconhecidos 

como a negação da qualidade de vida. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, (Whoqol Group, 1994), qualidade de vida 

trata-se de uma meta a ser atingida por todos e, é influenciada por fatores biológicos, 

psicológicos e sociais e, principalmente pela percepção individual. E cita sete itens para que 

as pessoas se sintam bem: sentimento de autoestima, relacionamento positivo com o próprio 

corpo, capacidade de fazer amizades e estabelecer relacionamentos sociais variados, meio 

ambiente preservado, trabalho expressivo e condições de trabalho saudáveis, conhecimento 

sobre a saúde e acesso a atendimento médico e confiança no presente e esperança de uma vida 

melhor no futuro.   

 

Segundo Fleck (2008), o termo qualidade de vida relacionada à saúde para Patrick e 

colaboradores (1973, p.22) foi definido como “capacidade de um indivíduo de desempenhar 

as atividades da vida diária, considerando sua idade e papel social.” O desvio dessa 

normalidade resultaria em menor qualidade de vida. Posteriormente, Patrick e Erikson (1993) 

revisaram sua definição, considerando a qualidade de vida relacionada à saúde como “o valor 

atribuído à duração da vida modificado por lesões, doença, dano, tratamento ou públicas”. 

Kaplan e elaboradores (1989) definem a Qualidade de vida relacionada à saúde como o 

impacto do tratamento e da doença na incapacitação e no funcionamento diário. 

 

O grupo WHOQOL (1995, p.25), definiu qualidade de vida como “a percepção do 

individuo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que 

vive e em relação a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações”. Considera o 

conceito de qualidade de vida como um conceito bastante amplo, que incorpora, de forma 

complexa, a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, 

as crenças pessoais e a relação com aspectos significativos do meio ambiente. Logo, para se 

buscar a mencionada qualidade de vida deve haver a interação de todos os ambientes citados; 

no ambiente familiar o individuo possui condições de brincar e educar seus filhos, conversar e 

compartilhar com seus familiares as necessidades e entretenimentos afins; no ambiente social 

ter abertura para conversar com vizinhos e amigos e, por fim, no ambiente de trabalho, ter um 
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objetivo de crescimento, com boa remuneração e reconhecimento profissional, tudo, visando à 

satisfação pessoal do indivíduo no anseio de suas aspirações. 

 

Para avaliar qualidade de vida a OMS criou um projeto colaborativo multicêntrico. O 

resultado desse trabalho é o WHOQOL – 100. 

 

Existem dois instrumentos gerais de medida de qualidade de vida: o WHOQOL-100 e 

o WHOQOL-Bref. O primeiro consta de 100 questões que avaliam seis domínios: a) Físico; 

b) psicológico; c) de independência; d) relações sociais; e) meio ambiente e f) espiritualidade 

pessoal. O segundo instrumento é uma versão abreviada, com 26 questões, extraídas do 

anterior, entre as que obtiveram os melhores desempenhos psicométricos, cobrindo quatro 

domínios: a) físico; b) psicológico; c) relações sociais e d) meio ambiente. Tendo em vista o 

exposto acima, os objetivos deste estudo foram avaliar a qualidade de vida e a saúde mental 

dos professores do ensino fundamental da rede pública municipal de São Bernardo do Campo.  
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2- MÉTODO 

 

A presente pesquisa é um estudo descritivo do tipo transversal, que segundo Gil 

(1991), é uma pesquisa que tem a intenção de descrever as características de determinada 

população ou fenômeno com a possibilidade de estabelecer relações entre as variáveis 

estudadas.  

 

 

2.1 – Sujeitos (amostra) 

 

Quanto à amostra foi do tipo não-probabilístico ou de conveniência, na qual os 

participantes são escolhidos em função de sua semelhança e disponibilidade imediata (Rea & 

Parker, 2000) 

 

Foi composta de 154 professores da rede pública municipal de São Bernardo do 

Campo. O número de participantes foi definido em função da disponibilidade dos professores 

considerando um número mínimo para garantir a significância e representatividade da 

amostra, que foi obtido a partir do número de professores alocados em cada escola.    

 

 

2.2 - Local 

 

Os dados foram coletados em 15 escolas nos horários de HTPC (Hora de Trabalho 

Pedagógico Coletivo).  

 

 

 2.3 - Instrumentos 

 

 Os instrumentos utilizados foram: questionário de dados sócio-demográficos, 

questionário de avaliação de nível sócio-econômico, o WHOQOL-bref, QMPA (Questionário 

de Morbidade Psiquiátrica do Adulto) e o SF 36. 
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2.3.1- WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality on Life) 

 

 Este instrumento propõe-se a aferir quantitativamente a qualidade de vida. Trata-se de 

uma variável dependente de natureza subjetiva, já que se baseia na percepção das pessoas 

quanto a diversos aspectos de sua vida. O WHOQOL (ANEXO E) foi desenvolvido por uma 

pesquisa multicêntrica organizada pelo Grupo de Qualidade de Vida da OMS que resultou na 

versão longa do instrumento, adaptada e validada no Brasil por pesquisadores da UFRGS 

(Fleck et al, 2000, 2008), seguindo-se os mesmos passos realizados no estudo original: 

discussão em grupos focais, utilização de amostras heterogêneas, desenvolvimento de escalas 

de respostas e administração do instrumento-piloto. A tradução para a língua portuguesa foi 

feita por retrotradução e se estimaram média e desvio-padrão das palavras para se obter 

versão a mais correlata ao original em inglês. 

  

Visando à maior facilidade de aplicação frente a grandes amostras, foi elaborado um 

instrumento mais sintético a partir do WHOQOL-100, que foi o primeiro instrumento criado 

pelo estudo multicêntrico, composto por 100 perguntas. Para a construção do WHOQOL-bref, 

a versão breve do inquérito maior, os itens da versão longa foram selecionados de acordo com 

abrangência e desempenho psicométrico que, posteriormente, foram examinados por um 

painel de peritos quanto à sua capacidade de representação e relevância conceitual e 

psicométrica. Os dados que originaram o instrumento foram extraídos do teste de campo de 

20 centros e 18 países. O bref guarda fortes correlações com o teste originário (WHOQOL-

100 brasileiro) e com a versão breve do estudo multicêntrico. 

  

No processo de validação no Brasil, a versão em português foi aplicada em teste de 

campo, com iguais critérios e composição da amostra, tendo sido avaliadas suas propriedades 

psicométricas (Fleck et al, 2000, 2008). Os autores demonstraram no referido estudo, que o 

WHOQOL-bref, em sua aplicação no Brasil, apresentou boa consistência interna, 

fidedignidade na avaliação teste-reteste (coeficientes significativos e superiores a 0,69), e que  

o mesmo possui validades discriminante (menos no domínio Relações Sociais), concorrente 

(coeficientes de correlação significativos entre si e em relação aos inventários BHS e BDI) e  

de critério satisfatórias onde, com exceção de Relações Sociais, os demais domínios fizeram 

parte do modelo utilizando regressão linear múltipla e explicaram 44% da variância. 

  



 
  

29

 

 

 

A versão breve possui 26 perguntas no total, com 5 opções de resposta: 24 facetas 

(uma pergunta para cada faceta) a respeito de 4 domínios da vida:  físico, psicológico, 

relações sociais e meio-ambiente; e 2 questões separadas de caráter mais geral, que 

questionam diretamente a avaliação de qualidade de vida e a satisfação pessoal com o estado 

de saúde. Outro componente de aferição de QV é a medida de qualidade de vida geral, obtida 

pela média dos escores nos quatro primeiros domínios. Utiliza escores de 0 a 100, positivos e 

reversos, e escala Likert de quatro tipos: intensidade, capacidade, frequência e avaliação. É 

auto-explicativo e refere-se às duas últimas semanas. 

  

O domínio físico aborda temas quanto à presença de dores físicas impeditivas, 

necessidade de tratamento médico, ser capaz para o trabalho e para realizar as tarefas 

cotidianas, energia suficiente para tal, funcionalidade, autonomia e sono. O domínio 

psicológico leva em consideração os aspectos relacionados ao sentido da vida, à dimensão 

emocional, capacidade mnêmica e de concentração, satisfação consigo próprio, presença de 

sentimentos positivos e negativos, e espiritualidade. Relações sociais considera satisfação 

com as relações pessoais, com a vida sexual e apoio dos amigos. Meio-ambiente aborda 

segurança, saúde do ambiente físico, informações disponíveis, recursos financeiros, 

oportunidade de atividade de lazer, satisfação com as condições do local de moradia, com 

acesso a serviços de saúde e com meio de transporte. 

  

O quadro 1 a seguir, mostra os domínios de QV ,  suas facetas correspondentes, e o 

número da questão no WHOQOL-bref.  

 

No estudo de confiabilidade teste-reteste do WHOQOL-bref realizado por Fleck et. al. 

(2000), para a versão em português no Brasil,  mostrou  que não houve diferenças 

significativas nas médias do teste e re-teste para todos os domínios. Os coeficientes de 

correlação foram altos, o que indica boa fidedignidade do instrumento. 
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Quadro 1 – Domínios e suas facetas do Whoqol-bref 

 

  

2.3.2- QMPA (Questionário de Morbidade Psiquiátrica de Adultos) 

 

 Santana (1982) desenvolveu o QMPA, originalmente com 43 questões baseadas no 

Questionário de Enfermedad Mental de Groot e Arevalo e no questionário de morbidade. O 

questionário de Groot e Arevalo foi  desenvolvido e testado pela equipe de saúde mental da 

Universidade Del Valle, na Colômbia,  o questionário de Morbidade foi desenvolvido pelo 

Domínio de QV  Facetas abordadas pelo WHOQOL‐bref 
Nº da 

Perguntas 
  Dor e desconforto 01 
  Energia‐fadiga  02 
  Sono e repouso  03 

Físico Mobilidade  09 

  Atividades da vida cotidiana  10 
  Dependência de medicação ou de tratamentos 11 

  Capacidade de trabalho  12 
  Sentimentos positivos  04 
  Pensar, aprender, memória, concentração 05 
  Auto‐estima 06 

Psicológico Imagem corporal e aparência  07 
  Sentimentos negativos 08 

  Espiritualidade/religião e crenças pessoais  24 
  Relações pessoais  13 

Relações 
Sociais Suporte Relações sociais / apoio social  14 

  Atividade sexual  15 
  Segurança física e proteção 16 
  Ambiente no lar 17 
  Recursos financeiros 18 

Meio Ambiente Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade  19 

  
Oportunidades de adquirir novas informações e 

habilidades 20 
  Participação em / e oportunidades de recreação/lazer  21 
  Ambiente físico: poluição, trânsito, ruído  22 
  Transporte 23 



 
  

31

departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo em 1977 (Andreoli, 

1992).  

  

Na sua ultima versão a escala de rastreamento ficou com 45 questões. As questões do 

QMPA abrangem os mais freqüentes sinais e sintomas característicos das doenças mentais, 

além de questões sobre tratamento psiquiátrico, uso anterior e atual de drogas 

psicofarmacológicas. 

  

 O QMPA pode ser auto-aplicado ou aplicado por entrevistador leigo ou profissional. 

No caso de o paciente/participante não ter condições para responder as questões, elas poderão 

ser respondidas por terceiros que são cuidadores ou familiares.  

  

Andreoli et al  (2000) alterou a escala, sugerindo o ponto-de-corte igual ou superior a 

sete pontos como critério de positividade (suspeição de transtorno psiquiátrico). A versão do 

QMPA utilizada foi a de 45 questões, sendo que as duas últimas foram excluídas por serem 

questões que não se aplicam a população estudada.  

 

O QMPA (ANEXO G) é um instrumento que interroga sobre a presença/ausência de 

sintomas psiquiátricos atuais, proporcionando um inventário de sintomas.  

  

Andreoli et. al. (2000), por intermédio de análise fatorial, identificaram 10 

agrupamentos de sintomas, sendo que os domínios “ansiedade”, “depressão” e “alcoolismo” 

foram sugeridos como subescalas do QMPA. As questões extraídas nestes três componentes 

foram: 1) Ansiedade – indicadores: fraqueza nas pernas, dificuldades para dormir, zumbidos 

na cabeça, palpitações, desânimo, frieza nas mãos, dificuldade de aprender e utilização de 

medicação; 2) Alcoolismo – indicadores: embriaga-se pelo menos uma vez por semana, bebe 

exageradamente, bebe diariamente e consome bebida alcoólica; 3) Depressão – indicadores: 

falta de apetite, crise de irritação, explode com facilidade, permanece fechado no quarto, 

intranqüilo, pensamentos de dar fim na vida, choro constante, descontrole e desânimo. 

 

Para a validação do QMPA, em 1982, Santana realizou um estudo- piloto e um teste 

de campo. Em ambos, os escores obtidos pelo QMPA foram confrontados com uma entrevista 

psiquiátrica semi-estruturada utilizada para a definição de caso, tendo como critério 

diagnóstico a Classificação Internacional de Doenças – versão 8 (CID-8). O QMPA, para o 
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ponto de corte 6/7, apresentou uma sensibilidade de 75% no estudo-piloto e 93% no teste de 

campo e uma especificidade de 53% e 94%. Quanto à confiabilidade do QMPA os estudos 

apresentaram um Kappa ponderado de 0,88. 

 

 

2.3.3- Inventário de Qualidade de Vida SF36 

 

 O SF36 (ANEXO F) foi criado a partir de uma revisão dos instrumentos ligados a 

qualidade de vida já existentes na literatura nos últimos 20 anos, Ciconelli (1997). O SF36 é 

um inventário que avalia oito aspectos distintos e os itens avaliam tanto a presença como a 

extensão das limitações impostas à capacidade física em três níveis: muito, pouco ou sem 

limitação. Os aspectos avaliados são: 1) Capacidade Funcional (10 itens); 2) Aspectos físicos 

(04 itens); 3) Aspectos emocionais (03 itens); 4) Dor (02 itens) foram baseados numa questão 

do SF20 sobre a intensidade da dor, acrescida de uma questão sobre a interferência da dor nas 

atividades da vida diária do paciente; 5) Estado Geral de Saúde (5 itens) derivados do 

questionário General Health Rating Index (GHRI);  6) Vitalidade (4itens) consideram tanto o 

nível de energia, como o de fadiga e foram  derivados do questionário de avaliação de Saúde 

Mental (Mental Health Inventory (MHI); 7. Aspectos Sociais (02 itens), analisam a integração 

do indivíduo em atividades sociais; 8. Saúde Mental (05 itens). Estes itens foram escolhidos 

porque resumem os 38 itens do questionário de avaliação de Saúde Mental (MHI-38). 

  

Por meio dos itens são avaliadas as dimensões: ansiedade, depressão, alterações do 

comportamento ou descontrole emocional e bem estar psicológico. 

  

Os itens são avaliados, dando-se um resultado para cada questão, que são 

posteriormente transformados numa escala de 0 a 100, em que zero é considerado o pior e 100 

o melhor estado. 

 

 

2.3.4- Questionário sócio econômico demográfico   

 

 Este questionário foi criado para esta pesquisa com o objetivo de obter informações 

sobre os professores (ANEXO D). 
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     2.3.5 – Curvas de COR (Características de Operação do Receptor) 

 

A curva de COR ou Curva ROC (Características de Operação do Receptor) e uma 

ferramenta destinada a descrever quantitativamente o desempenho de um teste diagnóstico 

onde o resultado pode ser tratado como uma variável continua ou categórica ordinal. 

Demonstra a relação entre a sensibilidade e a especificidade dos exames diagnósticos que 

apresentam resultados contínuos. A curva ROC é um gráfico de sensibilidade (ou taxa de 

verdadeiro-positivos) versus taxa de falso-positivos. A linha diagonal corresponde a um teste 

que dá resultados positivos e negativos somente ao acaso e, portanto, não tem valor inerente. 

Quanto mais próxima uma Curva ROC estiver do canto superior esquerdo do gráfico, mais 

preciso será o teste. O ponto forte, que se encontra mais próximo do canto superior esquerdo, 

é normalmente o escolhido como o que maximiza simultaneamente tanto a sensibilidade 

como a especificidade. 

 

 

 2.4 - Procedimento 

 

 Os dados foram coletados nas Unidades Escolares no dia de HTPC, após a autorização 

do Diretor da Escola, visto que já foi autorizada a coleta de dados pelo chefe da divisão de 

ensino da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo. 

 

 No dia previamente agendado em reunião com os professores o pesquisador informou 

os objetivos da pesquisa. Ainda, foi informado que este trabalho foi norteado pelos princípios 

éticos de respeito e sigilo, visando à proteção dos envolvidos, conforme esclarece o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que foi assinado pelos professores que, após todos os 

esclarecimentos, concordaram em participar da pesquisa (ANEXO A).   

 

Após este procedimento foram entregues junto com o termo de consentimento livre e 

esclarecido os questionários. Os participantes responderam os questionários individualmente 

em local adequado e os devolveram ao pesquisador. 

 

O tratamento dos dados foi realizado de acordo com as indicações dos autores dos 

instrumentos. 
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Após tratamento dos dados, os resultados foram reanalisados pela curva de COR, para 

analisarmos a especificidade e a sensibilidade dos testes aplicados nos sujeitos da pesquisa. 

 

 

2.5 – Riscos e benefícios 
 

Os participantes da pesquisa não sofreram qualquer desconforto ou risco para sua 

saúde física ou psicológica e tampouco quaisquer custos, despesas ou ônus de nenhuma 

natureza, Mas, no caso de algum incômodo o participante poderia a qualquer momento 

desistir de participar da pesquisa. Quanto aos benefícios trata-se de um estudo que poderá 

trazer informações que ajudem a elucidar algumas dificuldades apresentadas pelos professores 

e que contribuem para a piora de suas qualidades de vida. Tal resultado poderá ajudar outros 

profissionais da saúde ou educação, como dirigentes de escola, psicólogos e assistentes 

sociais.  

 

Este projeto (Protocolo de Pesquisa n. 347531-10) foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo em 24/06/2010_ (ANEXO C) e sua 

realização foi autorizada pelo chefe da divisão de ensino da Rede Municipal de Ensino de São 

Bernardo do Campo (ANEXO B). 
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3- RESULTADOS  

 

 Para análise dos dados foi utilizado o programa estatístico SPSS - Statistical Package 

for the Social Science 14.0.  
 

TABELA 1 – Distribuição, segundo idade, tempo de magistério (por ano) e horas por dia de 

trabalho dos 154 professores entrevistados da rede Municipal de São Bernardo do Campo. 
 Mínimo Maximo Media 

Idade 21 66 40,35 

Tempo e magistério 01 39 15,57 

Hora/dia de trabalho 04 15 8,13 

 

A idade dos professores variou entre 21 e 66 anos e a média foi de 40,35 anos. Quanto 

ao tempo de magistério foram entrevistados professores que estavam lecionando de 01 a 39 

anos, sendo a média de 15,57 anos. O tempo despendido no trabalho foi de 04 a 15 horas por 

dia, sendo a média de 8,13.  

  

TABELA 2 – Distribuição, segundo o Gênero, dos professores entrevistados de São Bernardo 

do Campo – SP. 

  Professor 

Gênero Quantidade % 
Feminino 152 98,7 

Masculino 02 1,3 

 

 A distribuição, segundo o gênero, mostra que a proporção de mulheres participantes 

do estudo é muito maior (98,7%) do que dos homens, que representam apenas (1,3%). 

 

TABELA 3 – Distribuição, segundo o estado civil, dos professores entrevistados. 

 Professor 

Estado civil Quantidade % 
Casado 98 63,6 

Solteiro 31 20,1 

Separado 10 6,5 

Divorciado 08 5,2 

Viúvo 06 3,9 

Outros 01 0,6 
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 Os professores do ensino fundamental de São Bernardo são na maioria (63,6%) 

casados, a porcentagem de solteiros é significante (20,1%), em seguida os separados (6,5%), 

divorciados (5,2%) e viúvos (3,9). 

  

TABELA 4 – Distribuição dos professores quanto a filhos.  

  Quantidade % 

 

Filhos 

Sim 106 68,8 

Não 48 31,2 

 

 

Quantos filhos 

Nenhum 01 0,6 

01 35 22,7 

02 50 32,5 

03 15 9,7 

04 03 1,9 

05 01 0,6 

Não responderam 49 31,8 

 

 A coleta de dados mostrou que 106 sujeitos têm filhos e 48 não tem filhos. Dos 154 

sujeitos entrevistados 49 não responderam esta questão, 01 (0,6%) não tem filhos, 35 (22,7%) 

tem um filho, 50 (32,5%) dois filhos, 15 (9,7%) três filhos, 03 (1,9%) quatro filhos e 01 

(0,6%) cinco filhos (tabela 4).  

 

TABELA 5 – Quantidade de pessoas que moram na mesma residência do participante da 

pesquisa.  

Numero de pessoas que 

mora 

Quantidade % 

Sozinho 04 2,6 

01 30 19,5 

02 46 29,9 

03 46 29,9 

04 21 13,6 

05 03 1,9 

06 03 1,9 

Não responderam 01 0,6 
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Observa-se na tabela 5 que 46 (29,9%) participantes responderam que moram com 

duas pessoas, 46 (29,9%) com três, 30 (19,5%) com uma pessoa, 04 (2,6%) moram sozinhos, 

21 (13,6%) com quatro pessoas, 03 (1,9%) com cinco pessoas e 03 (1,9%) com seis pessoas. 

 

TABELA 6- Distribuição, da renda familiar, dos professores entrevistados.  

 Renda Familiar 

Salários mínimos Quantidade % 
De 02 a 04 08 5,2 

De 05 a 06 37 24,0 

De 07 a 08 30 19,5 

De 08 a 10 20 13,0 

Mais de 10 28 18,2 

Não responderam 31 20,1 
 

  

 No que se refere à soma da renda familiar 08 (5,2%) dos sujeitos responderam que 

recebem de 02 a 04 salários mínimos, 37 (24%) de 05 a 06, 30 (19,5%) de 07 a 08, 20 (13%) 

de 08 a 10, mais de 10 salários mínimos são 28 (18,2%) e 31 (20,1%) participantes não 

responderam. 
 

TABELA 7 – Distribuição, do nível de escolaridade, dos professores de São Bernardo do 

Campo. 

Nível de escolaridade Quantidade % 
Magistério 05 3,2 

Graduação completa 140 91,0 

Graduação incompleta 09 5,8 

Especialização 49 31,8 

Mestrado 01 0,6 

Pós-doutorado 01 0,6 

  

 Dos professores entrevistados, a maioria representada por 140 (91%) possui graduação 

completa, 09 (5,8%) incompleta e somente 05 (3,2%) possuem  magistério. Dos que possuem 

graduação completa, 49 (31,8%) possuem especialização, 01 (0,6%) possui mestrado e 01 

(0,6%) pós-doutorado.    
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TABELA 8 – Distribuição, de períodos de trabalho dos professores da rede municipal de São 

Bernardo do Campo  

Quantidade de período Quantidade % 
01 79 51,3 

02 74 48,1 

Não responderam 01 00,6 

 

 Dos professores entrevistados, 79 (51,3%) trabalham somente um período e 74 

(48,1%) trabalham dois períodos por dia.  
 

 

TABELA 9 – Distribuição, horas por noite de sono dos professores entrevistados de São 

Bernardo do Campo. 

Horas/dia de sono Quantidade       % 
4h 01 0,6 

5h 22 14,3 

6h 64 41,6 

7h 35 22,7 

8h 29 18,8 

9h 02 1,3 

10h 01 0,6 

 

 Dos entrevistados, 64 (41,6%) dormem seis horas por noite, 35 (22,7%) sete horas, 29 

(18,8%) oito horas, 22 (14,3%) cinco horas, 02 (1,3%) nove horas por noite, 01 (0,6%)  10 

horas e 01 (0,6%)quatro horas por noite. 

 

TABELA 10 – Distribuição, de doenças relacionadas ao trabalho, da necessidade de tomar 

remédios, de afastamentos para tratamentos de saúde e de auxilio psicológico dos professores 

entrevistados da rede municipal de São Bernardo do Campo. 
 Doenças do Trabalho Remédios Afastamento Ajuda Psic. 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sim 45 29,2 62 40,3 44 28,6 41 26,6 
Não 109 70,8 91 59,1 108 70,1 113 73,4 

Não responderam 00 00 01 0,6 02 1,3 00 00 
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              Dos professores entrevistados 109 (70,8%) não possuem doenças relacionadas ao 

trabalho e 45 (29,2%) sim. Quanto ao uso de remédios 91 (59,1%) não e 62 (40,3%) sim. Dos 

participantes 108 (70,1%) nunca foram afastados do trabalho para tratamento de saúde e 44 

(28,6%) sim. Quanto à necessidade de tratamento psicológico, 113 (73,4%) nunca 

necessitaram de ajuda psicológica e 41 (26,6%) disseram que já buscaram ajuda psicológica. 
 

TABELA 11 – Distribuição, de tempo de afastamento, dos professores entrevistados.  

 Quantidade  % 
De 01 a 05 dias 08 5,2 

De 06 a 10 dias 02 1,3 

De 11 a 15 dias 10 6,5 

De 16 a 20 dias 00 00 

De 21 a 30 dias 03 1,9 

Mais de 31 dias  10 6,5 

Não responderam 120 77,9 

 

 Dos professores afastados para tratamento de saúde, 10 (6,5%) ficaram mais de um 

mês, 10 (6,5%) ficaram de 11 a 15 dias, 08 (5,2%) de 01 a 05  dias, 3 (1,9%)  de 21 a 30 dias 

e 2 (1,3%)  de 06 a 10 dias. 

 

TABELA 12 – Distribuição de atividades de lazer, dos professores entrevistados.  

Possui lazer Quantidade % 
Sim 136 88,3 

Não 18 11,7 

 

 Dos entrevistados 88,3% responderam que têm momentos de lazer e 11,7 responderam 

que não tem momentos de lazer. 
 

TABELA 13 – Distribuição da percepção dos professores quanto à sua vida   

 Participantes % 

Ótima 45 29,2 

Boa 87 56,5 

Regular 18 11,7 

Péssima 02 01,3 

Não responderam 02 01,3 
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Dos professores entrevistados 87 (56,5%) acreditam que a sua vida e boa, 45 (29,2%) 

acreditam que e ótima, 18 (11,7%) regular e  02 (1,3%) péssima.  

 

Tabela 14 – Média, máxima e mínimo dos valores obtidos pelos participantes em cada 

domínio da qualidade de vida. 

Domínios Mínimo Máximo Média 

Físico 09 19 14,66 

Psicológico 07 19 14,69 

Relação Social 04 20 15,33 

Meio Ambiente 07 19 13,15 

Geral 04 20 14,38 

 

             A avaliação dos domínios da qualidade de vida mostrou, que a média mais alta foi no 

domínio das relações sociais e a pior no domínio meio ambiente.  Considerando a média 

observa-se que a qualidade de vida dos professores tende a ser regular. A média apresentada 

no domínio físico foi 14,66, psicológico de 14,69, relação social de 15,33 e meio ambiente de 

13,15 e qualidade de vida geral foi de 14,38.  

 

Tabela 15 – Resultados dos valores médios do QMPA e do SF-36 dos 154 professores da rede 

Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo.  

 

             Dos 154 professores entrevistados 52 (33%) dos professores obtiveram no 

questionário de morbidade psiquiátrica um total maior e/ou igual a sete, indicativo da 

presença de morbidade psiquiátrica. A média apresentada pelos professores entrevistados 

nesse questionário foi de 5,43, não indicativo de morbidade psiquiátrica, mas estão próximos 

do limite que é de sete pontos. 

               

               No questionário SF-36 as médias dos professores entrevistados foram na  

Capacidade  funcional 80,81; Aspectos físicos 72,05;  Dor: 63,86;  Estado Geral de Saúde: 

69,47; Vitalidade 56, 04;  Aspectos Sociais 72,66; Aspectos Emocionais 62,31 e  Saúde 

QMPA SF-36 

 
 
 

5,43 

Capacidade 
Funcional 

Aspecto 
físico 

Dor Estado. 
Geral 
saúde 

Vitalidade Aspectos 
Sociais 

Aspectos. 
Emocionais 

Saúde 
mental 

80,81 72,05 63,86 69,47 56,04 72,66 62,31 65,90 
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Mental 65,90.   

                

               Tendo como parâmetro que quanto maior o valor alcançado, isto é próximo de 100, 

melhor a qualidade de vida pode-se afirmar que a capacidade funcional, aspecto físico e 

aspectos sociais tendem a ser positivas. Mas, os indicadores das facetas: dor (63,86), estado 

geral de saúde (69,47), aspectos emocionais (62,31), saúde mental (65,90) e principalmente 

vitalidade (56,04) tendem a ser negativas.  

 

Tabela 16 – Correlação entre os dados obtidos no QMPA e os domínios do WHOQOL-bref 

QMPA e 

Whoqol-bref 

Físico Psicológico Relação 

Social 

Meio 

Ambiente 

Geral 

QMPA -0, 617(**) -0, 720(**) -0, 409(**) -0, 517(**) -0, 537(**) 

Físico  0, 732(**) 0, 501(**) 0, 670(**) 0, 679(**) 

Psicológico   0, 604(**) 0, 716(**) 0, 654(**) 

Relação Social    0, 569(**) 0, 395(**) 

Meio Ambiente     0, 546(**) 

** Correlação significante (p<0,01) 
 
  

 A análise dos dados obtidos pelos 154 professores mostrou que existe uma correlação 

significativa e forte entre QMPA e domínio psicológico. Isto é quanto maior os indicadores 

psicopatológicos pior é a qualidade de vida no domínio psicológico.  Observou-se uma 

correlação moderada entre o QMPA e os domínios: físico, relação social, meio ambiente e 

qualidade de vida geral. Pode-se observar que a saúde mental influi de forma geral na 

qualidade de vida. 

 
 

Os dados da tabela 17 mostraram que existe uma forte correlação entre as facetas: 

vitalidade, aspectos sociais e saúde mental do SF-36 com os do QMPA. Isto quer dizer que 

quanto mais positivo os indicadores psicopatológicos piores são os resultados da qualidade de 

vida associada à saúde medida pelo SF-36. Existe uma correlação moderada entre as facetas 

do SF-36: aspectos físicos, dor, estado geral de saúde e aspectos emocionais com o QMPA. 

Entre as facetas do QMPA cabe ressaltar que existe uma forte correlação entre vitalidade e 

saúde mental e moderada entre aspectos sociais, emocionais e saúde mental.  
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Tabela 17 – Correlação entre os dados obtidos no QMPA e os domínios do SF-36 
 

QMPA e 

SF-36 

Capacidade 

funcional 

Aspectos 

físicos Dor 

Estado 

geral de 

saúde Vitalidade 

Aspectos 

Sociais 

Aspectos 

emocionais 

Saúde 

mental 

QMPA -0, 386(**) -0, 600(**) -0, 575(**) -0, 477(**) -0, 733(**) -0, 708(**) -0, 569(**) -0, 783(**) 

Capacidade 

Funcional 

 
0, 407(**) 0, 485(**) 0, 389(**) 0, 411(**) 0, 382(**) 0, 294(**) 0, 299(**) 

Aspectos 

Físicos 

  
0, 496(**) 0, 422(**) 0, 553(**) 0, 565(**) 0, 576(**) 0, 482(**) 

Dor    0, 555(**) 0, 617(**) 0, 663(**) 0, 462(**) 0, 484(**) 

Estado 

Geral de 

Saúde 

    

0, 472(**) 0, 474(**) 0, 359(**) 0, 418(**) 

Vitalidade      0, 700(**) 0, 568(**) 0, 792(**) 

Aspectos 

Sociais 

      
0, 679(**) 0, 692(**) 

Aspectos 

emocionais 

      
 0, 552(**) 

** Correlação significante (p<0, 01) 
 
 
Tabela 18 - Correlação entre Tempo de magistério, idade e horas/dia de trabalho, QMPA e 
Qualidade de vida (SF-36) 
 

 

 
QMPA Vitalidade 

 
Aspectos 
Sociais 

Aspectos 
Emocion

ais 
Saúde 
Mental 

Aspectos 
físicos 

Tempo 
Magistério 

 -0, 171(*) 0, 172(*) 0, 244(**) 

    
Idade  -0,212(**) 0, 185(*) 0, 178(*) 0, 206(*) 0, 173(*) 
    
hora/dia  0, 198(*) -0, 323(**) -0, 199(*) -0, 238(**) -0, 201(*)

 

A análise dos dados mostrou uma correlação fraca entre o QMPA e tempo de 

magistério e horas de trabalho por dia; e moderada entre o QMPA e a Idade.  Quanto maior o 

tempo de magistério e conseqüentemente a idade do professor melhores são os aspectos de 

morbidade psiquiátrica e quanto mais horas por dia de trabalho, piores são os aspectos de 

morbidade psiquiátrica dos professores. 

 

Observou-se uma correlação fraca entre vitalidade e o tempo de magistério e idade; e 

moderada entre Vitalidade e horas por dia de trabalho. Ou seja, quanto maior o tempo de 

magistério do professor, maior a idade e então melhor a vitalidade, porem a vitalidade 

melhora quanto menos horas por dia de trabalho, ou seja, se um professor trabalha muitas 
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horas por dia, sua vitalidade é prejudicada. Entre aspectos sociais, idade e horas por dia de 

trabalho a correlação também e fraca. Quanto maior a idade do professor, melhor seus 

aspectos sociais, porem os aspectos sociais piora quanto mais horas por dia de trabalho. 

 

Observou-se uma correlação de fraca a moderada entre aspectos emocionais e a idade 

e também entre saúde mental e a idade, tempo de magistério e horas por dia de trabalho. 

Conforme aumenta a idade dos professores melhora os aspectos emocionais. Conforme 

aumenta a idade do professor e o tempo de magistério melhoram a saúde metal, porem se 

aumenta as horas por dia de trabalho vê-se que se repete a piora da saúde mental. Entre 

aspectos físicos e hora de trabalho por dia existe uma correlação fraca, que demonstra que 

quanto mais horas por dia de trabalho pior são os aspectos físicos. 

 

Conclui-se então que a qualidade de vida dos professores depende fundamentalmente 

de quantas horas por dia o professor trabalha. Quanto mais horas por dia de trabalho pior se 

torna a qualidade de vida. Os professores mais velhos e que diminuíram sua jornada de 

trabalho apresentam melhora na sua qualidade de vida e conseqüentemente melhora na sua 

saúde mental. 

 
Tabela 19 - Correlação entre Tempo de magistério, idade e horas/dia de trabalho e Qualidade 
de vida (WHOQOL-bref)  
 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

Na tabela 19 pode-se observar uma forte correlação entre o tempo de magistério e a 

idade; e leve correlação entre o tempo de magistério com os aspectos psicológicos e meio 

ambiente. Quanto maior o tempo de magistério ou a idade dos professores, melhor os 

aspectos psicológicos e meio ambiente (qualidade de vida) 

 

 

 Idade Físico Psicológico 
Relação 
Social 

Meio 
Ambiente Geral 

Tempo  
Magistério 

 0, 673(**) 0, 182(*) 0, 191(*) 

     
Idade   0, 211(**) 0, 170(*) 
    
hora/dia   -0, 287(**) -0, 218(**) -0, 176(*) -0, 305(**) -0, 247(**)
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 Houve uma correlação de leve a moderada entre quantidade de horas por dia de 

trabalho e os aspectos físicos, psicológicos, relações sociais, meio ambiente e geral. 

Demonstrando que quanto mais horas por dia de trabalho maior a tendência a piorar a 

qualidade de vida. 

 

 

Figura 1 -  Curvas de ROC com correlações fortes 

 
  

  Correlações fortes da Qualidade de vida e Saúde mental dos professores com as 

variáveis: idade, quantas escolas trabalha, vida emocional, tempo de magistério, horas por dia 

de trabalho e tempo de afastamento para tratamento de saúde.  Indicando que  essas variáveis 

são as que mais se sobressaíram nos testes aqui apresentados para testar a Qualidade  de Vida 

e a Saúde Mental. 
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Figura 2 – Curvas de ROC com correlações medianas 

 
 
 
 
  Curvas de correlações medianas com a Qualidade de vida e a Saude mental com as 

variaveis numero de filhos, escolaridade, renda familiar, moradia, estado civil e lazer. 
 

 

 Na figura 3, Curvas de correlações fracas,  mas significativas, da  qualidade de vida e 

a saúde mental com as variáveis gênero, se  buscou ajuda psicológica, se possuem filhos, 

tempo de sono por noite, se já foi afastado para tratamento de saúde. 
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Figura 3 - Curvas de ROC  com correlações fracas 

 
 

 

Figura 4 – Curvas de COR 
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  Nessas Curvas de COR confirmam os testes mais precisos, levando-se em conta a 

sensibilidade e a especificidade, para avaliar a vida emocional dos sujeitos.  Vê-se que o 

instrumento com maior sensibilidade e especificidade no presente estudo foi o WHOQOL-bref 

e em seguida o QMPA (Questionário de Morbidade Psiquiátrica de adultos). O SF-36 ficou 

mais próximo da linha de media, demonstrando sensibilidade e especificidade pouco 

significativa para o presente estudo.  

 

 

Tabela 20 – Predição da Saúde Mental dos sujeitos. 

 

Preditores Coef. Erro padrão 
do Coef. 

To de 
Student 

Valor de 
p 

Conclusão 
(p≤0,05) 

Constant (K) 50,54 6,35 7,96 0,000 S 
QMPA -1,54 0,26 -5,94 0,000 S 
Vitalidade 0,45 0,07 6,77 0,000 S 
Sociais 0,14 0,06 2,41 0,017 S 
Dor -0,10 0,05 -2,15 0,033 S 
Aspectos físicos -0,04 0,03 -1,30 0,197 NS 
SF36 -0,05 0,06 -0,97 0,334 NS 
Variáveis Emocionais 0,02 0,03 0,56 0,580 NS 
Estado Geral de Saúde 0,02 0,05 0,45 0,655 NS 

 

 Na equação de predição da Saúde Mental dos sujeitos, há uma constante de 50,54 e 

quatro variáveis relacionadas de modo estatisticamente significante (p≤0,05): QPMA e Dor 

inversamente; e com correlações positivas, Vitalidade e Aspectos Sociais (Fo = 51,70; =8/145; 

p≤0,05). 

  

Essa equação de previsão da Saúde mental é diretamente proporcional a Vitalidade e 

Aspectos Social e inversamente proporcionais a T_QPMA e Dor: 

Saúde Mental = K – (1,54) QPMA – (0,10) Dor + (0,45)Vitalidade + (0,14) Aspectos Sociais  
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4- DISCUSSÃO 

 

 Um dos grandes desafios da Organização Mundial de Saúde e das ciências da saúde é 

desenvolver a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Em relação aos professores, 

pensar em qualidade de vida seria empreender esforços para propiciar o melhor bem estar 

físico, psíquico social para essa classe de trabalhadores. 

  

A qualidade de vida não é um aspecto abstrato, pois pode ser mensurado por meio de 

instrumentos padronizados e dirigidos a verificá-la em vários domínios e facetas em 

indivíduos considerados saudáveis ou doentes. 

  

Este trabalho teve como objetivo, avaliar a qualidade de vida e a saúde mental dos 

professores do ensino fundamental da rede pública municipal de São Bernardo do Campo, em 

um total de 154 professores nas 15 escolas incluídas nesta pesquisa.  

  

Os dados sócioeconômicos e demográficos desses professores relativos ao gênero 

mostraram que a maioria dos docentes são do sexo feminino (98,7%), e apenas (1,3%) do 

sexo masculino.  Segundo o Instituto Nacional de estudo e pesquisa (2004), no Censo do 

professor 2003, demonstra que, na educação básica, no ensino fundamental, é uma atividade 

majoritariamente feminina. Esta é uma questão histórica, iniciou-se com o fato de ter sido esta 

profissão uma das únicas possíveis de ser exercida por mulheres, quando de seu ingresso no 

mundo do trabalho. “É preciso desnaturalizar a visão feminizante que perpassa o trabalho 

docente, entre nós, e evidencia a forma pela qual se reservou as mulheres uma esfera de 

atuação destinada a preservá-la de contatos mais produtivos com o conhecimento” (Catani et. 

al., 1997, p. 17.) 

  

A média de idade na presente pesquisa foi de 40,35 anos, variando de 21 a 66 anos. 

Esteve (1999) afirma que, esta é a faixa etária que os docentes mais se afastam das atividades 

escolares por licenças médicas procedentes de enfermidades físicas ou psicológicas como as 

infecções e a depressão. Sendo este um apontamento importante, visto que, muitos 

professores se queixam de estarem doentes e atuando em sala de aula. Queixas estas que me 

motivaram a realização desta pesquisa sobre a qualidade de vida dessa classe trabalhadora. A 

pesquisa aqui coletada com os professores da rede publica de São Bernardo do Campo, mostra 

que os professores entrevistados, (70,8%) não possuem doenças relacionadas ao trabalho, mas 
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(29,2%) está doente, uma porcentagem bastante significativa. A importância desta informação 

é que 40,3% tomam remédios, (28,6%) já foram afastados do trabalho por motivo de doença e 

(26,6%) disseram que já buscaram ajuda psicológica.  

  

Quanto ao tempo de magistério e período de trabalho, cabe aqui lembrar o estudo de 

Oliveira (2003) em relação ao futuro dos professores, pois estudos relatam que, a partir do 11º 

ano começa o período mais estressante para a profissão. Marconato (2002) estudou um grupo 

de professoras, com tempo de serviço entre 04 e 27 anos, com carga horária de 40 horas 

semanais e relacionou estes dados com a qualidade de vida, constatou que este e outro 

conjunto de fatores típicos da profissão docente, quando mal administrados, podem resultar 

em estresse, medo e insatisfação.  

  

Interessante ressaltar que os professores quando questionados sobre a sua percepção 

relacionada à sua vida 87 (56,5%) acreditam que a sua vida é boa, 45 (29,2%) acreditam que é 

ótima, 18 (11,7%) regular e 02 (1,3%) péssima. Ou seja, a porcentagem dos professores que 

vêem sua vida como ótima e boa soma-se 85,7% uma porcentagem muito significativa. Porém 

observa-se nesta pesquisa que, essa percepção dos professores quanto a sua vida não é 

comprovada nos resultados dos testes, que pode ser analisado por meio de aspectos 

específicos como na avaliação dos domínios da qualidade de vida, a média mais alta foi no 

domínio das relações sociais e a pior no domínio meio ambiente. Essas médias foram no 

domínio físico de 14,66, psicológico de 14,69, relação social de 15,33 e meio ambiente de 13, 

15 e qualidade de vida geral foi de 14,38. Considerando a média, observa-se que a qualidade 

de vida dos professores tende a ser regular e não ótima ou boa como relatam.  

             

              No Questionário de Morbidade Psiquiátrica de Adultos (QMPA), dos professores 

entrevistados, 52 (33%) dos professores obtiveram no questionário de morbidade psiquiátrica 

um total maior e/ou igual a sete, indicativo da presença de morbidade psiquiátrica. A média de 

05,43 apresentadas pelos professores entrevistados, não é indicativo de morbidade 

psiquiátrica, porém próximos do limite que é de sete pontos. Cabe, então, medidas 

preventivas ou de promoção de saúde para impedir o adoecimento dos professores. 

              

               No questionário SF-36, as médias dos professores entrevistados foram na 

Capacidade funcional 80,81; Aspectos físicos 72,05; Dor: 63,86; Estado Geral de Saúde: 

69,47; Vitalidade 56, 04;  Aspectos Sociais 72,66; Aspectos Emocionais 62,31 e  Saúde 



 
  

50

Mental 65,90.    Tendo como parâmetro que quanto maior o valor alcançado, isto é, próximo 

de 100, melhor a qualidade de vida pode-se afirmar que a capacidade funcional, aspecto físico 

e aspectos sociais tendem a ser positivos. Mas, os indicadores das facetas de dor, estado geral 

de saúde, aspectos emocionais, saúde mental e principalmente Vitalidade evidenciaram um 

comprometimento, ressaltando dados já apontados que demonstram uma saúde mental 

fragilizada de nossos professores, além de sua condição emocional, saúde e vitalidade para o 

trabalho e vida pessoal em constante dificuldade de manter o equilíbrio necessário para o 

trabalho e relações sociais.   

 

A análise dos dados obtidos pelos 154 professores mostrou que quanto maior os 

indicadores psicopatológicos, pior é a qualidade de vida no domínio psicológico, portanto a 

saúde mental influi de forma geral na qualidade de vida do ser humano.  

 

Outro aspecto observado é que quanto maior o tempo de magistério e 

consequentemente a idade dos professores, melhores são os aspectos de morbidade 

psiquiátrica, aspectos sociais, emocionais, físicos, psicológico e meio ambiente e quanto mais 

horas por dia de trabalho, piora todos os aspectos relacionados aos professores e sua saúde 

mental e qualidade de vida. Esses dados foram uma descoberta, visto que muitos professores 

se queixam de estarem doentes e nas primeiras hipóteses desta pesquisa imaginou-se que  um 

professor estaria mais doente conforme vão se passando os anos e vão se esgotando com o 

trabalho, porém o que se observou é que os professores  com o passar dos anos trabalham  

menos horas por dia e consequentemente sua saúde mental, seus aspectos sociais, emocionais, 

físicos, psicológicos, meio ambiente e vitalidade melhora significativamente e esses  

professores são os que estão com  uma qualidade de vida melhor. Já os que estão mais doentes 

são os professores que trabalham  mais horas por dia e são esses que se queixam de estarem 

doentes.  

  

Conclui-se então que, a qualidade de vida dos professores depende fundamentalmente 

de quantas horas por dia o professor trabalha. Quanto mais horas por dia de trabalho pior se 

torna a qualidade de vida e viu-se também que os professores, conforme aumenta os anos de 

magistério vão diminuindo sua jornada de trabalho, o que possibilita uma melhora na sua 

qualidade de vida e consequentemente melhora a sua saúde mental. 
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Muito se discuti sobre a necessidade de formação dos professores, mas pouco sobre 

qual a formação dos professores que estão na docência. Na pesquisa aqui realizada vê-se que 

a maioria representada por 140 (91%) dos pesquisados possuem graduação completo, um 

número muito significativo, 09 (5,8%) possuem graduação incompleta e somente 05 ( 3,2%) 

possuem apenas magistério. Dos que possuem graduação completa, 49 (31,8%) possuem 

especialização, 01 (0,6%) possuem mestrado e 01 (0,6%) possuem pós-doutorado.    

  

O salário do professor da rede publica de São Bernardo do Campo foi pesquisada pela 

variável renda familiar. Odelius e Codo (1999) explicam que a renda familiar é um cálculo 

estimado considerando o ponto médio da faixa de remuneração do professor, multiplicando-o 

por um índice que varia com o fato do professor ter ou não outro trabalho, ser ou não casado, 

o companheiro trabalhar fora ou não e a parcela de participação na renda familiar. Nesta 

pesquisa, verificou-se que, (5,2%) dos sujeitos responderam que recebem de 02 a 04 salários 

mínimos, (24%) de 05 a 06, (19,5%) de 07 a 08, (13%) de 08 a 10, mais de 10 salários 

mínimos são (18,2%) e (20,1%) participantes não responderam. 

  

As estatísticas dos professores no Brasil, de 2003, segundo Alves (1992), 

apresentaram resultados que constataram que os profissionais com menor rendimento mensal 

são os professores de educação infantil e do ensino fundamental e, portanto, uma das maiores 

fontes de insatisfação entre os docentes. Para Ramos (1995, apud Cardoso, 1999), os 

professores iniciam sua carreira colocando as recompensas intrínsecas do seu trabalho acima 

das recompensas financeiras, contudo, quando expectativas são frustradas, os salários se 

transformam em uma fonte incomparável de descontentamento, que resultam na necessidade 

de aumentar os rendimentos com extensa carga horária ou com outro tipo de vínculo 

trabalhista, colocando assim, sua saúde em risco e também a Qualidade de vida, uma vez que 

esta depende da harmonia e do equilíbrio de realizações nos níveis de saúde, do trabalho, do 

sexo, desenvolvimento espiritual.  

  

Santos (1999) entende o lazer não apenas como tempo para irem ao cinema ou ao 

parque, mas sim fazer o que se acha agradável, o que lhe proporciona prazer. Souza, S. (2001) 

encontrou em sua amostra 99% de professores que afirmaram não possuir tempo para o lazer.  

Para contrapor tais dados, na presente pesquisa, 88% dos entrevistados responderam que 

possuem momentos de lazer e somente 11,7% não tem momentos de lazer. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Respondendo aos objetivos propostos para este trabalho foi concluído que, a 

Qualidade de Vida geral do grupo de professores estudados é regular e a saúde mental dos 

professores está dentro do padrão de normalidade (5,43), porém muito próxima do limite de 

07 pontos que demonstra Morbidade Psiquiátrica. 

  

Uma descoberta importante e relevante para futuras pesquisas é que, com a população 

pesquisada de professores da rede pública municipal de São Bernardo do Campo, os 

professores ficaram praticamente divididos em dois grupos, com porcentagens muito 

próximas (51,3%) trabalham meio período e (48,1%) trabalham dois períodos e nos dados 

pesquisados, o que prejudica a qualidade de vida dos professores e piora a saúde mental dos 

mesmos é trabalhar muitas horas por dia.   

  

Apresentou também um dado interessante que quanto mais anos de magistério os 

professores diminuem sua carga horária, melhorando assim sua qualidade de vida e saúde 

mental e que os professores mais novos estão mais desgastados com as grandes jornadas de 

trabalho, assim, consequentemente, com piores índices de qualidade de vida e saúde mental. 

  

É sugerido aqui um estudo longitudinal para elucidar a complexidade das relações 

entre Qualidade de vida e saúde mental dos educadores, com dois grupos de professores 

dividindo-os em professores com 1 jornada de trabalho e outra com 2 jornadas de trabalho,  

para então averiguar se a qualidade de vida e a saúde mental dos professores são influenciadas 

pela carga horária. 

  

O indicador qualidade de vida mensurada por esse ou aquele instrumento declara 

apenas que existem na vida de uma categoria profissional alguns fatores que são relevantes e 

estão sendo desconsiderados, negligenciados, esquecidos ou apagados, inclusive por pessoas 

que são influenciadas por esse mal, que são os maiores interessados por uma mudança de 

paradigma.  

  

A sociedade reconhece o fato de que o processo educativo é fundamental para uma 

sociedade mais justa e solidária. A instrução formal não é suficiente por si só. A profissão 

docente tem um contorno mais abrangente que a maioria das profissões. 
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O docente está inserido na sociedade, faz parte dela, atua. A sociedade, por sua vez, 

atua por meio dele. Apesar disso, não vemos o reconhecimento em condições de trabalho 

satisfatórias e na melhor remuneração. Considerando os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), conforme Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que considerando profissões com nível de formação 

equivalente, o magistério é aquela que oferece os piores salários. 

  

Aponta a pesquisa que um professor de nível médio ganha em media, quase a quarta 

parte de um delegado de polícia. E, por sua vez, como o salário dos professores e o índice de 

maior peso no cálculo do custo de um aluno e como a maioria dos professores da educação 

básica encontra-se na rede pública, totalizando 85% das funções docente, percebe-se que há a 

necessidade de uma política de financiamento da educação que vai muito além dos recursos 

atualmente destinados. Se, de fato, o país deseja atrair e manter os bons profissionais no 

magistério e fundamental uma política progressista e consistente de melhoria salarial. 

  

A condição salarial é uma variável mundial. A pesquisa da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) e pela UNESCO  (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura) faz um alerta para o risco de uma escassez mundial de 

professores. Os autores do relatório se mostram preocupados com a deteriorização das 

condições de trabalho e os baixos salários, que estão influenciando o número de professores 

necessários para a crescente quantidade de crianças escolarizadas no mundo. 

  

Todos os estudos apresentados geram estatisticamente que a docência na educação é 

uma atividade majoritariamente feminina, o que implica que a questão de gênero não pode ser 

ignorada como ocorre, mas incorporada como uma variável importante nas políticas e nos 

estudos da área. 

  

Há décadas, o professor está doente, entretanto, o que geralmente vemos é um ataque 

da mídia responsabilizando o docente tanto por déficit de qualidade de educação, como pelas 

ausências em sala de aula. Diante desses fatos, o que se percebe é uma visão simplista de uma 

problemática complexa, que deveria preocupar todos os setores administrativos, sejam eles 

públicos ou privados. 
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Já existe um levantamento estatístico que constata a ausência do profissional de 

educação e, uma das hipóteses para o adoecimento desses professores são as jornadas de 

trabalho duplas e até triplas, o que deixa a qualidade de vida e até a saúde mental desses 

professores em perigo. Se existe vagas para esses professores atuarem dessa forma tão 

excessivas, é porque realmente há vagas para que tal situação ocorra. 

  

Pensando nas doenças advindas do trabalho, uma política de prevenção seria muito 

menos dispendiosa, que uma política curativa, em termos econômicos. Os gastos públicos 

seriam menos dispendiosos e certamente teríamos maiores resultados. A ação preventiva, 

segundo Rouquayrol (1999), começa em nível das estruturas políticas e econômicas. As ações 

dos especialistas serão eficientes a partir do momento em que a situação 

sóciopolíticoeconômica estiver equilibrada. 

  

Observam-se docentes preocupados com a qualidade de educação. Alguns estão 

preocupados com aprendizagem, preocupados com a inclusão, preocupados com a violência, 

preocupados com a família, preocupados com o mercado de trabalho, preocupados com os 

salários, preocupados com as desigualdades, preocupados com a louca sociedade. 

Preocupações dos que acabam gerando angústia, dor, sofrimento e doença.  

  

 A complexidade deste objeto, qualidade de vida dos professores, representa grande 

desafio, que poderá ser superado por meio de abordagens inovadoras e criativas tendo os 

docentes como sujeitos e parceiros de empreitada na busca da compreensão das relações entre 

trabalho e Qualidade de Vida, para fins de promoção e prevenção da saúde. Como incluir 

diagnóstico, tratamento e reabilitação; a participação dos docentes como sujeitos de sua vida e 

da sua saúde, dos efeitos negativos e intervir politicamente para transformar essa realidade. 

  

Da análise ainda pode-se destacar a urgência de reflexões sobre as questões de 

concepção sejam elas de indivíduo, de trabalho, de saúde que segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) estão diretamente ligadas a outras condições de vida decentes, como: boas 

condições de trabalho, educação, cultura física, formas de lazer e descanso. Essa nova 

abordagem importa uma visão afirmativa, que a identifica com bem estar e Qualidade de vida, 

e não simplesmente como uma ausência de doença. Saúde deixa de ser um estado estático, 

biologicamente definido, para ser compreendida como um estado dinâmico, socialmente 
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produzido. Essa concepção que visa não apenas diminuir o risco de doenças, mas melhorar as 

chances de saúde e da Qualidade de vida. 

  

Segundo o presente estudo, um professor com qualidade de vida e com saúde mental é 

um professor com uma jornada de trabalho não extensa, que garanta um tempo para o docente 

de descanso, momentos de lazer e reflexão, visto que, a profissão Professor é uma área 

insalubre, com grandes responsabilidades e desgastante.    

  

É importante atentar para as limitações deste estudo, bem como, para os limites do 

universo pesquisado. Ainda são necessários novos estudos, portanto, envolvendo populações 

com diferentes características e maior tamanho amostral, para a confirmação desses 

resultados.  

  

Contudo, é possível supor que este estudo possa contribuir de alguma forma, como 

subsídio para o trabalho de profissionais da educação, psicólogos, profissionais da área de 

saúde e afins. 

  

Uma das finalidades de se conhecer os dissabores da saúde, do docente e para que 

possam identificar fatores gerais que corroboram para a sua prevalência seria tentar criar 

mecanismos para minimizá-los. A luta por melhor Qualidade de vida, maior remuneração, 

redução de jornadas de trabalho são alguns dos meios mais eficientes para melhorar o quadro 

de Qualidade de vida dos professores. 

  

Não se pode perder de vista o papel social do professor, mas tampouco não se pode 

permitir que se fechem os olhos para as suas necessidades particulares. A pessoa docente é 

imprescindível para uma educação de melhor qualidade. Assim sendo, a qualidade da 

educação começa com a qualidade do professor e qualidade do professor começa com a 

Qualidade de vida de cada professor. 
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ANEXO A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Qualidade de Vida de Professores da 

Rede Pública de São Bernardo do Campo”, que tem como objetivos avaliar a qualidade de vida dos professores 

do ensino fundamental da rede pública municipal de São Bernardo do Campo. 

Esse estudo poderá trazer informações que ajudem a compreender aspectos relacionados a qualidade de 

vida dos professores nos setores psicológico, físico, meio ambiente e social. Estas informações poderão 

contribuir para que outros profissionais da saúde ou educação como dirigentes de escola, psicólogos e assistentes 

sociais possam realizar intervenções que melhorem a qualidade de vida dos professores. Espera-se que estas 

intervenções tenham repercussão na melhora da qualidade de vida e no desempenho profissional. 

 Para a realização desta pesquisa serão utilizados os seguintes instrumentos: 1) Questionário sócio 

demográfico e econômico; 2) Questionário de qualidade de vida (Whoqol-bref); 3) Questionário de Saúde (SF-

36); e 4) Questionário de Morbidade Psiquiátrica de adultos (QMPA). 

 A sua participação na pesquisa não trará qualquer desconforto ou risco para sua saúde, mas no caso de 

desconforto emocional, por causa das perguntas dos questionários você poderá imediatamente interromper sua 

participação neste estudo. Caso você tenha qualquer duvida a respeito desta pesquisa, você poderá a qualquer 

momento solicitar esclarecimentos ao pesquisador sobre qualquer um dos itens descritos acima.  Você, também, 

tem assegurado o direito de recusar-se a participar desta pesquisa ou retirar o seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhuma penalização ou prejuízo.  

 Você tem a garantia de que os dados deste estudo serão publicados somente para fins acadêmicos e 

científicos e que será mantido o sigilo sobre a sua identidade.  

 Sua participação nesta pesquisa não lhe acarretará quaisquer custos, despesas ou ônus de nenhuma 

natureza. Também, não haverá quaisquer formas de ganhos, ressarcimentos e indenizações.  

 Este estudo foi elaborado por Cíntia Pereira dos Santos Vaz no Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo sob a orientação da Profa. Dra. Maria Geralda 

Viana Heleno.  Em caso de dúvida a respeito desta pesquisa você poderá, também, entrar em contato com o 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde no telefone 4366.5351. 

 Tendo em vista o estabelecido acima eu _____________________________________________, 

declaro que consinto de minha livre e espontânea vontade, em participar da pesquisa intitulada “Qualidade de 

Vida de Professores da Rede Pública de São Bernardo do Campo”.  

 

___________________________________________________             ___________________________ 
                     Assinatura do participante da pesquisa                                                         documento de Identidade 

 

______________________________________________          ___________________________________________ 

              Assinatura da Orientadora da pesquisa                                                     Aluna mestranda 

 Profa. Dra. Maria Geralda Viana Heleno CRP-06/12495-7             Cíntia Pereira dos Santos Vaz CRP-06/87485 

 

São Bernardo do Campo,  2010 
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ANEXO B 

Autorização para realização da pesquisa 
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ANEXO C 
 
Parecer  consubstanciado pelo CEP - UMESP 
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ANEXO D 
 

QUESTIONÁRIO  SÓCIO-DEMOGRAFICO-ECONÔMICO 
 

1- Gênero  

(   ) feminino   (   )  masculino 

 

2- Idade:   ________ 

 

3- Estado civil: 

(  ) solteiro     (   )casado(a)    (   ) Separado(a)     (   ) Viúvo(a)   (   ) Outros: _________ 

 

4- Tem filhos?  

(   ) Sim         (   ) Não                   Se SIM quantos: ________ 

 

5- Com quantas pessoas você mora? _________________________________ 

 

6- De quanto é a renda familiar? ______________________________________ 

 

7- Você tem quanto tempo de magistério?_______________________________ 

 

8- Qual o seu nível de escolaridade?  

(   ) Magistério           (   ) graduação completo   (   ) Graduação incompleto   

(   ) Especialização    (   ) mestrado                     (   ) Doutorado          (   ) Pós doutorado 

 

9- Você trabalha em quantas escolas? __________________________________ 

 

10- Quantas horas por dia você trabalha? ________________________________ 

 
11- Você dorme quantas horas por noite?   _______________________________ 

 
12-  Você tem alguma doença relacionada ao trabalho?  

(   ) Sim      (   )Não           Se SIM qual(is): ___________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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13- Você toma algum remédio? 

(   ) Sim    (   ) Não               Se SIM, Qual(is):_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

14- Você já foi afastado(a) para tratamento de saúde?  

(   ) Sim     (   ) Não     Se SIM, por quanto tempo? ____________________________ 

 

15- Já recorreu a ajuda psicológica? 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

16-  Você tem momentos de Lazer? 

(   ) Sim    (   ) Não              Se SIM, O que você faz ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

17-  Você acredita que a sua vida é: 

(   ) ótima                 (   ) boa                 (   ) regular              (    ) péssima 
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ANEXO E 
 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 
PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 
GENEBRA 

GRUPO WHOQOL  

VERSÃO EM PORTUGUÊS DOS INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA 

(WHOQOL) 1998  

 

WHOQOL - ABREVIADO 
Versão em Português 

Instruções

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde 
e outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não 
tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as 
alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua 
primeira escolha.  

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós 
estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como como referência as 
duas últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma 
questão poderia ser: 

 Nada Muito 
pouco

médio muito Completamente 

Você recebe dos 
outros o apoio de 
que necessita?

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos  
outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas.  
Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 Nada Muito 
pouco

médio muito Completamente 

Você recebe dos outros o 
apoio de que necessita?

1 2 3  5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio.  
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 
resposta.  

  muito 
ruim

Ruim nem ruim 
nem boa Boa muito 

boa

1 Como você avaliaria sua 
qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

  muito 
insatisfeito Insatisfeito 

nem 
satisfeito 
nem 
insatisfeito 

satisfeito muito 
satisfeito 

2 
Quão 

satisfeito(a) 
você está 
com a sua 

saúde?

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você 
tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas.

  Nada muito 
pouco 

mais 
ou 

menos
bastante Extremamente 

3 
Em que medida 

você acha que sua 
dor (física) impede 
você de fazer o que 

você precisa?

1 2 3 4 5 

4 
O quanto você 

precisa de algum 
tratamento médico 
para levar sua vida 

diária?

1 2 3 4 5 

5 O quanto você 
aproveita a vida?

1 2 3 4 5 

6 
Em que medida 
você acha que a 

sua vida tem 
sentido?

1 2 3 4 5 

7 
O quanto você 
consegue se 
concentrar?

1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) 

você se sente em 
sua vida diária?

1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o 
seu ambiente físico 

1 2 3 4 5 
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(clima, barulho, 
poluição, 

atrativos)?

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é 
capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas.

  nada muito 
pouco

médio muito Completamente 

10 
Você tem energia 

suficiente para seu dia-
a- dia?

1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar 
sua aparência física?

1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro 

suficiente para satisfazer 
suas necessidades?

1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para 

você estão as 
informações que precisa 

no seu dia-a-dia?

1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você 
tem oportunidades de 

atividade de lazer?
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 
de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.

  muito 
ruim

Ruim nem ruim 
nem bom Bom muito 

bom

15 
Quão bem 

você é capaz 
de se 

locomover?

1 2 3 4 5 

  muito 
insatisfeito Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito 
satisfeito 

16 
Quão 

satisfeito(a) 
você está 
com o seu 

sono? 

1 2 3 4 5 

17 Quão 
satisfeito(a) 

1 2 3 4 5 
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você está 
com sua 

capacidade 
de 

desempenhar 
as atividades 
do seu dia-a-

dia? 

18 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
com sua 

capacidade 
para o 

trabalho?

1 2 3 4 5 

19 
Quão 

satisfeito(a) 
você está 
consigo 
mesmo?

1 2 3 4 5 

20 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 
com suas 
relações 
pessoais 
(amigos, 
parentes, 

conhecidos, 
colegas)?

1 2 3 4 5 

21 
Quão 

satisfeito(a) 
você está 

com sua vida 
sexual?

1 2 3 4 5 

22 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 

com  
o apoio que 
você recebe 

de seus 
amigos?

1 2 3 4 5 

23 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 

com  
as condições 
do local onde 

mora?

1 2 3 4 5 

24 

Quão 
satisfeito(a) 
você está 

com o  
seu acesso 
aos serviços 
de saúde?

1 2 3 4 5 

25 
Quão 

satisfeito(a) 
você está 

1 2 3 4 5 
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com 
o seu meio 

de 
transporte?

 
As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 

certas coisas nas últimas duas semanas.  

  nunca Algumas 
vezes

freqüentemente muito 
freqüentemente

Sempre 

26 

Com que 
freqüência 
você tem 

sentimentos 
negativos 
tais como 

mau 
humor, 

desespero, 
ansiedade, 
depressão?

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 
..................................................................  

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 
..................................................  

Você tem algum comentário sobre o questionário?  

 

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXO F 
VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE  

QUALIDADE DE VIDA – SF - 36 

 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas 

atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. 

 

QUESTÕES 
 

 

 

1. Em geral, você diria que sua saúde é:                                                                (circule uma) 

 

• Excelente ............................................................................................................................... 1 

• Muito boa .............................................................................................................................. 2 

• Boa ........................................................................................................................................ 3 

• Ruim ..................................................................................................................................... 4 

• Muito ruim ............................................................................................................................ 5 

 

 

2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral  agora?     

                                                                                                                                   (circule uma) 

 

• Muito melhor agora do que há um ano atrás ....................................................................... 1 

• Um pouco melhor agora do que há um ano atrás................................................................. 2 

• Quase a mesma de um ano atrás .......................................................................................... 3 

• Um pouco pior agora do que há um ano atrás ..................................................................... 4 

• Muito pior agora do que há um ano atrás ............................................................................ 5 
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3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. De acordo com a sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste 

caso, quando?  

 

Atividades  Sim, muita dificuldade

Sim,  

um pouco de 

dificuldade 

Sem dificuldade 

a) Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, 

tais como correr, levantar objetos pesados, participar 

em esportes intensos.  
1  2  3  

b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 

passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa.  1  2  3  

c) Levantar ou carregar mantimentos  1  2  3  

d) Subir vários  lances de escada  1  2  3  

e) Subir um lance de escada  1  2  3  

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se  1  2  3  

g) Andar mais de 1 Km  1  2  3  

h) Andar vários quarteirões  1  2  3  

i) Andar um quarteirão  1  2  3  

j) Tomar banho ou vestir-se  1  2  3  

 

 

 

 4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas no seu trabalho ou 

com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?  
 

   Sim  Não  

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades?  

1  2  

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?  1  2  

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades? 1  2  

d) Teve dificuldade de executar seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou de um 

esforço extra)?   

1  2  
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou 

outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como sentir-

se deprimido ou ansioso)?  
 

   Sim  Não  

a) Você diminui a quantidade de tempo que dedicava-se ao seu trabalho ou a outras 

atividades? 

1  2  

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1  2  

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente faz. 1  2  

 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, 

vizinhos, amigos ou em grupo? 

                                                                                                                                   (circule uma) 

• De forma nenhuma ................................................................................................................ 1 

• Ligeiramente .......................................................................................................................... 2 

• Moderadamente ..................................................................................................................... 3 

• Bastante ................................................................................................................................. 4 

• Extremamente ....................................................................................................................... 5 

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

                                                                                                                                   (circule uma) 

• Nenhuma................................................................................................................................ 1 

• Muito leve ............................................................................................................................. 2 

• Leve ...................................................................................................................................... 3 

• Moderada .............................................................................................................................. 4 

• Grave .................................................................................................................................... 5 

• Muito grave .......................................................................................................................... 6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho 

normal (incluindo tanto o trabalho, fora de casa e dentro de casa)? 

                                                                                                                                   (circule uma) 

• De maneira alguma ............................................................................................................... 1 

• Um pouco .............................................................................................................................. 2 

• Moderadamente ..................................................................................................................... 3 

• Bastante ................................................................................................................................. 4 

• Extremamente ....................................................................................................................... 5 
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9- Para cada questão abaixo, por favor dê uma resposta que mais se aproxime da maneira como 

você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

   
Sempre  

A maior parte 

do tempo  

Boa parte do 

tempo  
As vezes Poucas vezes Nunca  

a) Por quanto tempo você se 

sente cheio de vigor, força, e 

animado?  

6 5 4 4  2 1 

b) Por quanto tempo se sente 

nervosa(o)?  
1  2  3  4  5  6  

c) Por quanto tempo se sente tão 

deprimido que nada pode animá-

lo?  

1  2  3  4  5  6  

d) Por quanto tempo se sente 

calmo ou tranqüilo?  
6 5 4 4  2 1 

e) Por quanto tempo se sente com 

muita energia?  
6 5 4 4  2 1 

f) Por quanto tempo se sente 

desanimado ou abatido?  
1  2  3  4  5  6  

g) Por quanto tempo se sente 

esgotado?  
1  2  3  4  5  6  

h) Por quanto tempo se sente uma 

pessoa feliz?  
6 5 4 4  2  1 

i) Por quanto tempo se sente 

cansado?  
1  2  3  4  5  6  

 

10- Durante as últimas 4 semanas, por quanto tempo a sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram em suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

                                                                                                                                   

           (circule uma) 

• Todo o tempo ........................................................................................................................ 1 

• A maior parte do tempo ......................................................................................................... 2 

• Alguma parte do tempo ......................................................................................................... 3 

• Um pequena parte do tempo .................................................................................................. 4 

• Nenhuma parte do tempo ...................................................................................................... 5 
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11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

   Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria das 

vezes verdadeiro 
Não sei 

A maioria das 

vezes falso  

Definitivamente 

falso  

a) Eu costumo adoecer um pouco 

mais facilmente que as outras 

pessoas  

1  2  3  4  5  

b) Eu sou tão saudável quanto 

qualquer pessoa que eu conheça 
5 4 3  2 1 

c) Eu acho que a minha saúde vai 

piorar  
1  2  3  4  5  

d) Minha saúde é excelente  5 4 3  2 1 

 

 

 



 
  

78

ANEXO  G 

QMPA – QUESTIONÁRIO 

1- Sofre de falta de apetite?    (  ) SIM          (  ) NÃO 

2- Tem dificuldade para dormir?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

3- Queixa-se de zumbidos no ouvido, agonia na cabeça?  (  ) SIM         (  ) NÃO  

4- Sente dores ou pontadas freqüentes na cabeça?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

5- Sente fraqueza nas pernas, dores nos nervos?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

6- Fica  agressivo, explode com facilidade?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

7- Fica períodos riste, co desânimo?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

8- Sente bolona garganta, queimação, empachamento no estômago?(  ) SIM  (  )NÃO 

9- Sente tremores ou frieza nas mãos?    (  ) SIM          (  ) NÃO 

10- Tem, com freqüência, crises de irritação?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

11- Tem dificuldade de aprender, lembrar ou entender as coisas?  (  ) SIM     (  ) NÃO 

12- Consome bebidas alcoólicas?    (  ) SIM          (  ) NÃO 

13- Às vezes fica parado, chorando muito?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

14- Já pensou em dar  fim à vida?  (  ) SIM          (  ) NÃO 

15- Já esteve descontrolado, fora de si, como se fosse doente da cabeça? (  ) SIM(  ) NÃO 

16- Não consegue trabalhar, Poe nervosismo ou por doença mental? (  ) SIM (  ) NÃO 

17- Já ficou sem falar ou enxergar?  (  ) SIM          (  ) NÃO 

18- Fica  fechado no quarto sem querer ver ninguém?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

19- Embriaga-se pelo menos uma vez por semana?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

20- Bebe diariamente?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

21- Queixa-se de palpitação ou pontadas no coração?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

22- Sofre de nervosismo ou sempre está intranqüilo?  (  ) SIM          (  ) NÃO 

23- Preocupa-se muito com doença, queixe-se sempre?   (  ) SIM          (  ) NÃO 
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24- Já sofreu um ataque depois de um susto ou contrariedade?  (  ) SIM          (  ) NÃO 

25- Tem medo excessivo de certas coisas, ou de alguns bichos, ou de lugares fechados, 

ou de escuro?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

26- Após fechar as portas verifica várias vezes se estão bem fechadas?                           

(  ) SIM (  ) NÃO 

27- Queixa-se de ouvir coisas ou ver coisas que os outros não vêem? (  ) SIM  (  ) NÃO 

28- Fala coisas sem sentido, bobagens? (  ) SIM          (  ) NÃO 

29- Fala ou ri sozinho?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

30- Acha-se perseguido ou que os outros desejam fazer-lhe mal? (  ) SIM       (  ) NÃO 

31- Sente que está sendo controlado por telepatia, rádio ou espírito? (  ) SIM (  ) NÃO 

32- Às vezes fica muito tempo numa posição estranha?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

33- Fica períodos exageradamente alegre sem saber por quê?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

34- Fica andando muito, cantando ou falando sem parar?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

35- Já utilizou ou utiliza algum  remédio para dormir ou acalmar os  

nervos?  (  ) SIM          (  ) NÃO 

36- Não consegue frequentar a escola?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

37- Sofre de acesso de loucura?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

38- Sofre de retardamento mental?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

39- Tem mania de limpeza ou arrumação? Exageradamente?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

40- Recebe tratamento para nervosismo ou doença mental?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

41- Sofre de ataques, caindo no chão e se batendo?  (  ) SIM          (  ) NÃO 

42- É dado ao uso de  drogas?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

43- Bebe exageradamente?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

44- Não sabe vestir-se ; urina ou defeca nas roupas?   (  ) SIM          (  ) NÃO 

45- Fala, não caminha, não reconhece as pessoas?   (  ) SIM          (  ) NÃO 


