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RESUMO  

 

Condições de trabalho desfavoráveis constituem um dos fatores que podem 
contribuir para o desencadeamento de transtornos psíquicos e comportamentais nos 
trabalhadores. Nesse sentido, esta pesquisa objetivou caracterizar as condições de 
trabalho dos servidores técnico-administrativos, especificamente dos auxiliares e 
assistentes em administração do campus central da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN, Natal, Brasil, bem como, identificar a incidência de 
sofrimento psíquico nesse grupo de servidores. Enquanto estratégia, optou-se por 
um estudo de caso do tipo multimétodo, de natureza descritiva com etapas 
quantitativa e qualitativa sequenciais. Para isso, foi realizada inicialmente pesquisa 
documental através do levantamento de dados epidemiológicos relativos àqueles 
servidores lotados no campus central, visando identificar as principais enfermidades 
apresentadas durante o período de janeiro de 2011 a junho de 2014. Em seguida, 
procedeu-se a etapa de diagnóstico dos aspectos relacionados ao trabalho, através 
da aplicação online e in loco do Questionário de Condições de Trabalho (já validado 
por Borges et al., 2013a) em 11 setores selecionados de acordo com os seguintes 
critérios: maior número de servidores por unidade organizacional e maiores e 
menores percentuais de afastamentos para tratamento de saúde por CID-F 
(conforme registros da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor – DAS). No 
tratamento dos dados foram utilizados os softwares editor de planilhas Microsoft 
Office Excel; estatístico SPSS® Statistical Package for the Social Sciences e 
realizou-se análise de conteúdo de tipo classificatório das questões abertas.  
Participaram do estudo de caso 174 servidores e os resultados obtidos mostram 
predominância de afastamentos por transtornos mentais ou comportamentais (CID 
F), doenças do sistema osteomuscular (CID M) e do aparelho respiratório (CID J). 
Entre os fatores que apresentaram significância estão à jornada de trabalho 
(contratuais e jurídicas); exigência de esforço físico (M=2,59) e espaço de trabalho 
(M=2,58) – condições físicas e materiais; estímulo à colaboração (M=3,5) - 
processos e características do trabalho; e participação (M=1,78) - ambiente 
sociogerencial. Logo se infere a existência de relação entre esses fatores e alguns 
dos motivos de afastamento relatados pelos participantes. Sugere-se ainda a 
ampliação da presente investigação com estudos envolvendo outras categorias 
profissionais (incluindo bolsistas e terceirizados) e setores específicos. 
 
Palavras-chave: Saúde ocupacional. Saúde psíquica. Condições de 
trabalho.  Serviço Público. Técnico-administrativos. 
 
 
  



ABSTRACT 

 

Unfavorable working conditions constitute one of the factors that may contribute to 
cause psychic suffering and behavioral disorders in workers. This research aimed to 
characterize the working conditions public servant technical- administrative ,  
specifically the auxiliaries and assistants in administration of the Federal University of 
Rio Grande do Norte – UFRN, Natal, Brasil,  as well to identify the incidence of 
psychic suffering in this group of public servants. As a strategy, we chose a case 
study of multi-method type, descriptive with quantitative and qualitative sequential 
steps. For this, it initially performed desk research by surveying epidemiological data 
for these public servants working in central campus, to identify the major diseases 
presented in the period from January 2011 to June 2014. Then, we proceeded to 
diagnostic step of the aspects related to work, by applying online and in loco of 
Working Conditions Survey (already validated by Borges et al., 2013a) in 11 sectors 
selected according to the following criteria: high number of workers public servants 
and major and minor percentage of absences for health care for ICD-F (according to 
records of Sector of Workers Health Care - DAS). In the treatment of the data the 
spreadsheet editor software Microsoft Office Excel and statistical SPSS Statistical 
Package for Social Sciences were used and made qualifying type of content analysis 
of open questions. Applied to this study 174 public servants and the results show a 
predominance of absenteeism due to mental or behavioral disorders (ICD F), 
musculoskeletal diseases (ICD M) and respiratory system (ICD J). Among the factors 
that were significant are the working hours (contractual and legal); Physical Effort (M 
= 2.59) and workspace (M = 2.58) - physical and material conditions; encouraging 
collaboration (M = 3.5) - processes and characteristics of the work; and participation 
(M = 1.78) - social-management environment. Therefore, it infers the existence of a 
relationship between these factors and some of the reasons for absenteeism 
reported by participants. It is suggested the expansion of this research with studies 
involving other professionals (including scholarship workers and contractors) and 
specific sectors. 
 
Keywords: Occupational health. Psychic health. Working conditions. Public Service. 
Technical- administrative.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN vem crescendo 

acentuadamente nos últimos anos e, consequentemente, tem ocorrido uma 

reordenação em seus processos e relações no trabalho, principalmente no que se 

refere aos servidores técnico-administrativos (BRASIL, 2007; NEWTON-JÚNIOR et 

al., 2008; BATISTA, 2013)  Inovação tecnológica, polivalência, habilidade na 

resolução de problemas, iniciativa e pró-atividade fazem parte do novo “perfil” do 

técnico no serviço público, buscando ainda, atender da melhor forma possível a 

sociedade, priorizando a eficiência, justiça, celeridade, qualidade dos serviços e a 

redução dos custos com e ênfase nos resultados, características predominantes do 

modelo de administração pública gerencial (FERREIRA, FROTA, HAIDAR, 2012; 

OLIVEIRA, 2015).  

Nesse contexto, mudaram o significado e as condições de trabalho, a forma 

como este se organiza (o fluxo dos processos) e, obviamente, mudaram também os 

servidores. No bojo dessas transformações, é de se esperar que o impacto sobre a 

subjetividade do trabalhador seja considerável e, neste sentido, aspectos como as 

condições e a forma como se dá o trabalho tanto se configuram como geradores de 

crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, quanto de fatores 

diretamente relacionados ao mal estar e ao sofrimento psíquico (CODO, 2002; 

CODO, W; SORATTO, L; VASQUES-MENEZES, 2004; SELIGMANN-SILVA, 2007; 

BENDASSOLI, 2007, 2011, 2012; MERLO, 2011; BORGES et al., 2013a, 2013b; 

MERLO et al. 2014). 

Nos últimos anos, tem aumentado a preocupação com os efeitos que as 

condições de trabalho podem provocar nos indivíduos. Embora se saiba que fatores 

intrínsecos também podem interferir significativamente, não se descarta a 

importância do trabalho no estado de saúde do trabalhador (SELIGMANN-SILVA, 

2007; BENDASSOLI, 2007, 2011, 2012; BORGES et al., 2013a, 2013b). 

Observa-se, então, uma nítida ampliação dos estudos sobre condições de 

trabalho e o bem-estar de profissionais de várias áreas, incluindo os da educação, 

como os professores e as estratégias para enfrentamento do estresse (BARRETO, 

2009), os técnicos em educação (SOUZA, 2012); as implicações nas condições de 

trabalho dos docentes diante da implementação do Reuni (BATISTA, 2013) entre 
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outros envolvendo os professores (LEMOS, 2005; CARVALHO, 2009; LIMA, 2010; 

SERVILHA, 2012). Na área da saúde têm-se os estudos com os profissionais em 

Hospitais de Natal (LIMA-JÚNIOR, 2009); em policlínica (SALES, 2013); em 

hospitais universitários (COSTA, 2012; MAURO, 2010), em enfermagem 

(KIRCHHOF, 2009; MEDEIROS, 2009) ou ainda através de estudos epidemiológicos 

(CARVALHO, 2009), entre outros. 

No entanto, Gomez (2011), comenta que a falta de precisão conceitual sobre 

a associação entre o trabalho e o processo saúde-doença constitui uma lacuna nas 

produções científicas, mas considera-se alguns aspectos relacionados à natureza e 

as condições de trabalho como, no mínimo, potencializadores de agravos.  

Concordando com Borges et al. (2013a, p. 214), “é pertinente preocupar-se 

em construir ferramentas para apreender como os trabalhadores percebem as 

condições de trabalho praticadas na atualidade” e, principalmente, entender o que 

está acontecendo com os trabalhadores num mundo do trabalho em rápida 

transformação, ampliando assim, as informações sobre as condições de trabalho e 

sobre as experiências dos trabalhadores com elas (SELIGMANN-SILVA, 2007).  

Diante dessas considerações e observando que em quase todos os setores é 

possível identificar formas diferentes de se comunicar (canais inovadores e, 

concomitantemente, arcaicos), novas relações hierárquicas, incorporação de 

tecnologia de ponta ao mesmo tempo em que permanecem hábitos adquiridos há 

muito tempo, entre inúmeros outros fatores que podem levar a vivência de conflitos e 

adoecimento dos servidores. Assim como, a partir de inquietações pessoais e 

relatos informais de colegas de trabalho no âmbito da UFRN (em que sobrecarga de 

trabalho, dificuldades de relacionamento, sentimento de injustiça, falta de 

reconhecimento, estresse, ansiedade e depressão apresentam-se como situações 

corriqueiras no dia a dia de trabalho) surgiu a motivação inicial para o 

desenvolvimento deste estudo.  

Considerando ainda que, de acordo com a OMS – Organização Mundial de 

Saúde, cerca de 30% dos afastamentos da população trabalhadora, estaria 

relacionado a transtornos mentais menores e de 5 a 10%, a transtornos mentais 

graves (BRASIL, 2001).  Estando em primeiro lugar, os transtornos de humor 

(depressão); em segundo, os transtornos neuróticos (transtornos ansiosos e reações 

ao estresse) e em terceiro lugar, os transtornos por uso de drogas e álcool. Esses 

transtornos, são ainda, considerados como a terceira causa de afastamentos longos 
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(maiores que 15 dias) do trabalho no Brasil, conforme apontado pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS (MACHADO, 2012; SANTOS, 2014b). 

Diante disso, são levantadas as seguintes questões: como os servidores 

técnico-administrativos da UFRN percebem as suas condições de trabalho? Quais 

as consequências de tais condições para a saúde psíquica1 desses servidores? 

Estaria a maioria dos afastamentos para tratamento de saúde, em decorrência de 

transtornos mentais e comportamentais, entre os servidores técnico-administrativos 

da UFRN, relacionados a condições de trabalho desfavoráveis? 

Desse modo, este trabalho teve como objetivo geral analisar a percepção 

dos servidores em relação as suas condições de trabalho, identificando os possíveis 

fatores de risco desencadeantes de enfermidades físicas e psíquicas (depressão, 

ansiedade, síndrome de burnout, transtornos psíquicos menores e outros 

associados ao contexto laboral) entre os auxiliares e assistentes em administração 

do campus central da UFRN. Para isso, teve-se como objetivos específicos: 

a) Detectar as principais enfermidades, inclusive aquelas relacionadas a 

transtornos psíquicos e comportamentais, que ocasionaram afastamento 

do trabalho dos servidores da UFRN durante o período de jan/2011 a 

jun/2014; 

b) Demonstrar o quantitativo dos servidores por categoria e classe, 

identificando os cargos e unidades organizacionais que apresentaram 

maior número de afastamentos por problemas de saúde; 

c) Apresentar o perfil sociodemográfico dos auxiliares e assistentes em 

administração participantes da pesquisa;  

d) Caracterizar as condições de trabalho e saúde psíquica, a partir da 

percepção dos servidores em relação aos fatores e condições de risco 

presentes no seu ambiente de trabalho; 

e) Conhecer as principais queixas e problemas de saúde dos servidores e 

sua relação com as condições de trabalho. 

Assim, espera-se que esta investigação possa propiciar um maior 

entendimento sobre o tema e gerar dados e informações que subsidiem a 

proposição de ações específicas de prevenção e promoção de melhoria das 

                                            
1 Apesar da literatura frequentemente usar a expressão “saúde mental”, neste trabalho, adotou-se a expressão “saúde 

psíquica” pela sua noção de multicausalidade, reconhecendo a sua integração entre corpo e mente e a sua interação com o 

meio, pressupondo assim, a existência de nexo entre saúde e trabalho (BORGES et al., 2013b; COSTA, 2012). 
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condições de trabalho e saúde psíquica dos servidores, contribuindo com a 

otimização do desempenho e maior produtividade, além de um ambiente de trabalho 

mais saudável. 

 

 

1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN, sob o nº CAAE: 

36081514.0.0000.5537 e constitui um estudo de caso que, de acordo com Yin (2010, 

p.39), é uma investigação de um fenômeno contemporâneo em profundidade e em 

seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente evidentes. Caracterizou-se, ainda, como sendo um 

estudo do tipo descritivo, visto que pretendia descobrir a existência de relações entre 

variáveis, neste caso, condições de trabalho e saúde psíquica (GONSALVES, 2001). 

Como estratégia de investigação adotou-se o procedimento de métodos mistos 

sequenciais, com etapas quantitativa e qualitativa, a fim de elaborar ou expandir os 

achados de um método -levantamento de dados epidemiológicos- com os de outro 

método -aplicação de questionários- (CRESWELL, 2010, p. 39). Com essa 

combinação, buscou-se gerar informações detalhadas que mantivesse intactas as 

perspectivas dos participantes e possibilitasse uma compreensão do contexto, dos 

comportamentos, da saúde e de resultados de programas, principalmente através da 

percepção do servidor em relação as suas condições do trabalho e de saúde 

(FREITAS et al., 2000; GRUBITS, 2004).  

Em relação à população da pesquisa, essa foi composta por 264 auxiliares e 

assistentes em administração lotados em 11 (onze) unidades organizacionais do 

campus central da UFRN definidos durante a primeira etapa de coleta de dados. 

Esses cargos representam uma classe significativa que ainda não havia sido 

investigada sobre a percepção das condições de trabalho. Excluiu-se os cargos de 

áreas específicas, tais como os de nível técnico e superior, pois, embora também 

possam apresentar queixas relacionadas à saúde psíquica e condições de trabalho, 

demandariam uma investigação focada nas atribuições descritas para cada função, 

implicando em uma extensa diversidade de tarefas; bem como, os professores e 

técnicos dos hospitais universitários, pois, mesmo que reconhecidamente 

representem uma parcela significativa de servidores, o levantamento bibliográfico 
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inicial indicou haver estudos recentes envolvendo esses grupos (COSTA, 2012; 

BORGES et al., 2013a). 

Adotou-se, ainda, o tipo de amostragem não probabilística, por conveniência, 

que permite descrever as características principais do grupo de estudo, embora esse 

tipo de amostragem não permita a generalização de conclusões pelo viés de 

seleção, uma vez que os participantes são escolhidos por estarem disponíveis 

(FREITAS et al., 2000; TORRES, MAGNANINI, LUIZ, 2009).  

Ainda assim, calculou-se o quantitativo mínimo que fosse representativo 

através da fórmula apresentada abaixo e considerando um grau de precisão 

absoluta de 5% e nível de confiança de 95%. Baseado em Torres, Magnanini e Luiz 

(2009), a amostra aqui delimitada representou uma parcela significativa da 

população, mantendo uma precisão mínima segura. 

 

Fórmula de cálculo da amostra (SANTOS, 2014a): 

 

 

Onde: 

n - amostra calculada = 1562 
N - população = 264 
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança = 1,96 
p - verdadeira probabilidade do evento = 0,5 
e - erro amostral = 0,05 
 

Em relação aos procedimentos de coleta, inicialmente foi feito o levantamento 

bibliográfico e análise documental de relatórios institucionais do SIAPE-Saúde  

cadastrados pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Perícia em Saúde – 

COVEPS/DAS, sem identificação nominal, focando somente nos quantitativos de 

licenças para tratamento de saúde por unidade organizacional, por cargo, e por 

grupo de Classificação Internacional de Doença – CID-10, preservando, desse 

modo, o sigilo entre médico e paciente/servidor. Esses dados foram analisados no 

Microsoft Excel® 14.0 (office 2010). Além disso, também foram consultados os 

Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRAs dos ambientes 

administrativos, produzidos pela Coordenadoria de Promoção da Segurança do 

Trabalho e Vigilância Ambiental - COPS/DAS, e os quantitativos de servidores por 

                                            
2 Na prática participaram 174 servidores. 
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setor e por cargo cadastrados no Sistema Integrado de Gestão de Recursos 

Humanos – SIGRH. Durante a análise de dados dessa etapa ocorreu a definição dos 

setores para o estudo de caso na segunda fase da pesquisa, como critério de 

escolha, optou-se por incluir aqueles com maior número de servidores do grupo e os 

setores com maior e menor quantidade de afastamentos em decorrência de queixas 

relacionadas a transtornos psíquicos e comportamentais (CID-F).  

Os setores selecionados contemplaram seis dos nove ambientes 

organizacionais estabelecidos pela Resolução nº 002/2007-CONSAD, de 15 de 

fevereiro de 2007, que regulamenta as Comissões Permanentes Gestoras do 

Ambiente de Trabalho no âmbito da UFRN, quais sejam: Administração do CB (II – 

Ambiente de Biociências); Administração do CCET (III – Ambiente de Ciências 

Exatas); Administração do CT (IV – Ambiente de Ciências Tecnológicas); 

Administração do CCSA (V – Ambiente de Ciências Humanas e Sociais); 

Superintendência de Infraestrutura e Superintendência de Comunicação (VI – 

Ambiente de Infraestrutura); e Diretoria de Administração de Pessoal-DAP, Diretoria 

de Desenvolvimento de Pessoal-DDP, Diretoria de Administração de Pessoal-DAP, 

Diretoria de Material e Patrimônio-DMP, e a Biblioteca Central Zila Mamede-BCZM 

(VII – Ambiente Administrativo). Assim, dos ambientes organizacionais que 

compõem a UFRN, somente três não foram incluídos: o I – Ambiente hospitalar e de 

saúde; o VIII – Ambiente CERES/Campi do Interior; e o IX - Escola Agrícola de 

Jundiaí e outras unidades.   

Após a definição dos setores, na segunda etapa, voltada para o mapeamento 

das condições de trabalho, foi utilizado o Questionário de Condições de Trabalho –

QCT, em uma versão adaptada e já validada por Borges et al. (2013a) “a partir do 

questionário  desenvolvido pelo European Working Conditions Observatory (EWCO) 

e utilizado em estudos na União Europeia - European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions. [http:// 

http://www.eurofound.europa.eu/]” (BORGES et al., 2013a, p. 217). O referido 

questionário é composto de perguntas para identificação de dados 

sociodemográficos e de questões que investigam as condições contratuais e 

jurídicas; físicas e materiais; processos e características da atividade; e condições 

do ambiente sociogerencial. Para este estudo, foi adotado o mesmo da pesquisa de 

Costa (2012), sendo adaptado, através do acréscimo de perguntas referentes aos 

aspectos de saúde como afastamentos, participação em atividades do PQVT e 
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questões abertas para comentar sobre aspectos relevantes do trabalho e sugestões 

de melhorias (APÊNDICE A). 

Assim, procedeu-se o envio online (inicialmente) do questionário no formato 

elaborado no “Google forms” para o e-mail dos servidores através da caixa postal do 

SIPAC, a fim de contemplar todos os possíveis participantes. Tendo um retorno 

baixo, como já era esperado, foi encaminhado e-mail de agradecimento aos que 

preencheram e novo convite visando à participação aos que ainda não haviam 

preenchido. Entretanto, como apenas aproximadamente 11% (30 servidores) 

responderam à versão online do QCT, buscou-se alcançar o maior número possível 

de participantes com a entrega in loco aos servidores. Concordando-se com 

Rouquayrol e Gurgel (2013), o estudo in loco do processo de trabalho permitiu uma 

maior interação com os participantes e, em alguns casos, favoreceu conversas 

informais e desabafos emocionantes que puderam contribuir para uma maior 

compreensão do fenômeno investigado. Para a análise dos dados dessa fase, 

utilizou-se o software estatístico SPSS® Statistical Package for the Social Sciences 

e, para as questões abertas, a análise de conteúdo de tipo classificatório (BARDIN, 

2011, p. 65). O fluxograma a seguir ilustra os vários momentos desta pesquisa. 

 

Fluxograma 1 – Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2015. 

 

1º
•Levantamento de dados secundários  (Epidemiológicos 
e quantitativo de servidores do grupo em estudo)

1º
•Análise e definição dos setores para aplicação do 
questionários (11 setores, 264 servidores)

2º
•Aplicação via online (questionário no Google forms
enviado pela caixa postal do SIPAC)

2º
•Visita aos setores e aplicação dos questionários aos 
servidores  

2º
•Análise e interpretação dos dados dos questionários
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O presente documento apresenta os resultados da investigação empreendida 

e está estruturado em sete capítulos. Sendo este o primeiro, já apresentado, em que 

foram feitas as considerações iniciais sobre o trabalho, justificativas e aspectos 

metodológicos. No segundo, são discutidos o conceito de condições de trabalho e 

alguns estudos relacionados a esta temática. Em seguida se analisa brevemente as 

relações entre saúde e trabalho e discute a saúde psíquica no trabalho e as ações e 

politicas em saúde do trabalhador no âmbito na UFRN. No capítulo cinco, são 

apresentados os resultados obtidos através da análise dos dados epidemiológicos 

coletados na primeira fase da investigação, seguido da apresentação do perfil 

sociodemográfico e funcional dos participantes da pesquisa, assim como dos 

resultados relativos aos fatores das condições de trabalho e aos aspectos de saúde. 

O capítulo seis apresenta uma breve discussão sobre os aspectos relevantes 

encontrados e, por fim, a título de conclusão, são tecidas algumas considerações 

finais, momento em que se discute brevemente os achados e limitações da 

pesquisa, as possíveis contribuições geradas com este estudo para a ciência e a 

instituição, além das perspectivas de novos e futuros estudos. 
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2 CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

As condições de trabalho constituem aspectos relevantes quando se 

considera a saúde e bem-estar dos trabalhadores. Nesse sentido, este primeiro 

capítulo apresenta o conceito, exemplos de fatores e riscos relacionados aos 

contextos de trabalho, além dos avanços e estudos nessa área.  

O trabalho, presente na vida do homem há muito tempo e na maior parte do 

dia, apresentou diferentes sentidos e significados em cada época da história, 

ocupando um lugar central na produção da riqueza, na construção da identidade dos 

indivíduos e no delineamento das condutas coletivas (ARAUJO, SACHUK, 2007; 

CATTANI, HOLZMANN, 2011).  

Ao longo dos anos, novas exigências foram adotadas em relação à forma 

como se processa o trabalho, assim como direitos e deveres foram regulamentados, 

permitindo melhorias nas condições dos trabalhadores. Tripaliari, termo que originou 

a palavra trabalho, já demonstrava a ideia de sofrimento advinda do seu significado 

(ARAUJO, SACHUK, 2007) e hoje, dada a sua centralidade e importância, há certo 

consenso em admitir que, sob certas condições, o trabalho pode desencadear 

adoecimentos, causar acidentes, tristeza, estresse, entre outros sofrimentos físicos e 

psíquicos. No entanto, ele também pode ser benéfico, proporcionando um 

sentimento de inclusão social, estruturando a ocupação do tempo e sendo fator 

determinante para o bem estar (BRASIL, 2001). 

As condições de trabalho “são fenômenos considerados de caráter multi e 

interdisciplinar (BORGES et al., 2013a, p. 214)”, definidas por Barbosa-Filho (2010, 

p.10) como “todas e quaisquer variáveis presentes ao ambiente de trabalho capaz 

de alterar e ou condicionar a capacidade produtiva do trabalhador causando ou não 

alterações ou depreciações a saúde deste”. Assim, as condições configuram-se 

como fator motivador para os profissionais (ALVES-FILHO, COSTA, 2013), e 

refletem “diretamente no bem-estar do indivíduo, na saúde física e psíquica, 

podendo provocar o aparecimento de doenças advindas de estresse ou de outras 

enfermidades físicas e psicológicas” (SALES, 2013, p. 14). 

Costa (2012) e Sales (2013) comentam sobre os entendimentos e a 

classificação dos fatores das condições de trabalho realizada pelos pesquisadores 

Ramos et al (2002), Blanch et al (2003), Peiró e Prieto (2003) e Garrido (2005), além 

dos trabalhos do EWCO e como isso contribuiu para que Borges et al. (2013a) 
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propusessem a construção de uma síntese da tipologia das condições de trabalho 

organizando-as atualmente em quatro grandes categorias (“Contratuais e jurídicas”, 

“Físicas e materiais”, “Processos e característica da atividade”, e “Ambiente 

sociogerencial”), subdivididas em 16 subcategorias, como pode ser observado no 

quadro 1. 

 

 

Quadro 1 - Sínteses de taxionomias das condições de trabalho 
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Categorias/subcategorias/conceitos Elementos componentes, indicadores ou exemplos 
Regime jurídico 
Diz respeito à diferenciação entre trabalho e emprego e ás 
condições de contratação no caso do emprego (remete ao 
mercado de trabalho). 

Trabalho autônomo versus emprego; emprego formal 
versus informal e modalidade do contrato (indefinido, 
temporal, jornada completa, parcial etc.). 

Sistema de incentivo 
Refere-se à variedade e às formas em que são oferecidas 
contrapartidas socioeconômicas ao trabalho realizado. 

Salário; salário de base fixa ou pago por comissão; 
horas extraordinárias pagas; assistências sociais e 
sanitárias (benefícios). 

Tempo 
Diz respeito à quantidade de horas dedicadas ao trabalho, 
à organização dessa quantidade de tempo e à 
estabilidade ou não de tal organização. 

Número de horas semanais (duração); tipo de jornada 
(regular, móveis, por plantão etc.); mudanças de horário; 
turnos e horários de trabalho; trabalhos nos sábados e 
domingos e tempo de descanso e férias. 

C
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d
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a
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Fatores físicos do trabalho 
Abrangem os aspectos que caracterizam o ambiente 
físico, incluindo os aspectos relativos ao clima e/ou o 
preparo do ambiente de trabalho para lidar com as 
adversidade climáticas. 

Nível de ruído, temperatura; vibrações, inalação de 
vapores; manipulação de substâncias tóxicas; 
radiações; umidade; iluminação; qualidade do ar; 
limpeza e higiene. 

Lugar do trabalho (Espaço geográfico) 
Refere-se à “[...] existência de suficiente espaço para 
poder desenvolver a atividade laboral, a distribuição desse 
espaço, sua configuração e as relações que se 
estabelecem entre o espaço e os trabalhadores [...].” 
(Ramos e cols., 2002, p.43). 

Trabalho em casa versus espaço organizacional; 
teletrabalho; trabalho executado na rua; trabalho 
realizado em espaço aberto; estrutura e configuração do 
espaço laboral, privacidade, distribuição territorial etc. 

Desenho espacial-arquitetônico 
Abrange o espaço, os materiais e equipamentos 
necessários ao desempenho profissional. 

Trabalho em computadores, posturas prejudiciais; 
cargas pesadas; equipamentos, mobiliário, instrumentos 
e relações do trabalho com esses aspectos (ergonomia). 

Condições de segurança 
Refere-se a quanto os aspectos anteriores (físico, 
espacial, instalações e arquitetônico) representam 
ameaças à integridade dos trabalhadores, bem como às 
práticas adotadas, tendo em vista a prevenção de 
consequências indesejáveis. 

Riscos das condições físicas do ambiente; riscos 
gerados pelo uso de máquinas, ferramentas e 
equipamentos; oriundos no planejamento arquitetônico 
do espaço de trabalho; dispositivos e prevenção; 
vivência do acidente de trabalho e suas consequências 
e doenças do trabalho. 
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Controle e autonomia 
Diz respeito ao controle que o trabalhador dispõe sobre os 
modos de execução de suas atividades bem como sobre 
o tempo, ritmo e demais condições de trabalho.  É o 
espaço de autonomia que o trabalho dispõe. 

Possibilidade de eleger o ritmo de trabalho, métodos e a 
ordem das tarefas; possibilidade de descansar; 
liberdade para eleger férias; autonomia, 
responsabilidade, iniciativa, exigência, 
variedade,controle e complexidade das atividades; 
inserção na hierarquia da organização e nível de 
autoridade (no caso de emprego).  

Ritmos de trabalho 
Refere-se ao modo em que se define a velocidade, 
cadência e sequência em que as atividades são 
executadas. 

Velocidade de execução das atividades de trabalho; 
necessidade de cumprir prazos e tempo disponível para 
cumprir as tarefas e/ou responsabilidades assumidas. 

Conteúdo do trabalho 
Refere-se a características da atividade e os atributos da 
tarefa e do fazer profissional 

Ajuste entre demandas e habilidade; possibilidades de 
aprender atividades novas; complexidade; monotonia; 
repetição e necessidade de resolver problemas. 

Processo 
Refere-se às formas de organização e distribuição das 
atividades e encargos do trabalho, aos métodos e 
técnicas de produção, ou, às demandas e planejamento 
do posto de trabalho 

Método e critério de organização do processo de 
trabalho bem como divisão de atribuições e 
responsabilidades. 

Papel social 
Abrange a previsão das funções sociais implicadas a na 
realização ou execução das atividades 

Clareza ambiguidade e conflito de papeis. 
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 Categorias/subcategorias/conceitos Elementos componentes, indicadores ou exemplos 
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Igualdade de oportunidades 
Diz respeito às possibilidades de o trabalhador de lidar 
com as oportunidades do mercado de trabalho e como 
suas atividades o projetam diante da sociedade. 

Objeto de discriminação (sexual, por idade, por 
nacionalidade, por incapacidade etc.); status e poder.  

Informação e participação 
Refere-se ao acesso às informações e possibilidade de 
participar e influir nos processos decisório referentes aos 
processos e demais condições de trabalho (incluindo as 
condições de contratação no caso do emprego). 

Informação sobre riscos; possibilidade de discutir 
condições de trabalho 

Clima organizacional 
Refere-se as características das relações interpessoais do 
ambiente sociogerencial, sejam as relações  horizontais, 
sejam verticais. 

Coesão grupal, apoio mútuo, cooperação, empatia, 
cordialidade, harmonia etc.; estilo de direção e de 
comunicação, competitividade, tendências ao conflito 
etc. 

Violência no lugar do trabalho 
Refere-se aos aspectos que expõem o trabalhador a 
situações de agressão (física, moral e psicossocial) e 
sofre discriminações sociais e humilhações. 

Possibilidades e ameaças de agressão física; 
possibilidades de assédio moral; promoção de 
descriminação e riscos psicossociais. 

Fonte: Adaptada de Borges, Costa, Alves-filho, e Falcão (no prelo) apud Borges et al. 
(2013a). 

A partir do quadro apresentado, é possível observar de forma abrangente e 

detalhada cada aspecto das condições de trabalho, que não envolve, segundo os 

autores, somente aspectos físicos, mas também, incentivos na forma de benefícios, 

autonomia, ritmo e processos de trabalho, clima organizacional, interações, entre 

outros. Nota-se que vários destes aspectos podem interferir no bem-estar do 

indivíduo, conforme menciona Federighi (2015, p. 20): 

 

Os fatores relacionados ao tempo e ao ritmo de trabalho são muito 
importantes na determinação do sofrimento psíquico relacionado ao 
trabalho. Jornadas de trabalho longas, com poucas pausas 
destinadas ao descanso e/ou refeições de curta duração, em lugares 
desconfortáveis; turnos de trabalho noturnos, turnos alternados ou 
turnos iniciando muito cedo pela manhã; ritmos intensos ou 
monótonos; submissão do trabalhador ao ritmo das máquinas, sob as 
quais não tem controle; pressão de superiores ou chefias por mais 
velocidade e produtividade causam, com frequência, quadros 
ansiosos, fadiga crônica e distúrbios do sono (FEDERIGHI, 2015, 
p.20). 

 

Inúmeros são os riscos (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, 

psicossociais) relacionados à organização do trabalho, assim como os efeitos para a 

saúde dos trabalhadores expostos a estas condições. O quadro 2 a seguir resume 

alguns desses riscos e os seus efeitos. 
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Quadro 2 - Categorias de fatores ou condições de risco, efeitos sobre a saúde e 
setores/categorias profissionais relacionadas. 

 Efeitos para a saúde Setores/categorias 
Riscos físicos 
Temperaturas extremas: calor, frio 
e umidade. 

Fadiga, gripes e resfriados 
Ambientes fechados com ar 
condicionado. 

Ruído Surdez, nervosismo (estresse) 
Trabalhos com máquinas ou 
outras fontes de ruído 

Iluminação 
Problemas de visão, dores de 
cabeça, risco de acidentes 

Ambientes mal iluminados 

Riscos ergonômicos 
Esforços físicos 
Porsturas forçadas 
Movimentos repetitivos 

Problemas na coluna 
Doenças osteomusculares 
relacionadas ao trabalho 

Postos de trabalho mal 
projetados e com trabalho 
estático ou repetitivo 

Riscos relacionados à organização do trabalho 

Trabalho repetitivo e monótono 
Lesões por esforço repetitivo, 
estresse e desmotivação 

Trabalhadores de banco, 
processamento de dados 

Trabalho sob forte pressão e 
cobrança 

Fadiga física e mental, predisposição 
a acidentes,estresse 

Redução de efetivos e aumento 
e aumento de responsabilidade 

Fonte: Asmus, Meyer e Castro, 2009, p. 551. Adaptado pela pesquisadora. 

Segundo Gomez et al. (2011, p. 26), para detectar as características dos 

processos de trabalho com potencial de repercussão na saúde e na subjetividade 

dos trabalhadores é preciso lançar mão de conceitos mediadores (risco, carga de 

trabalho, exigências ou requerimentos) que dizem respeito as condições materiais 

ou a componentes mais qualitativos derivados da organização do trabalho, 

possibilitando, assim, a identificação de situações geradoras de efeitos potenciais ou 

reais sobre a saúde de grupos/ categorias/ setores.  

Bendassoli (2007), assinala que a percepção de autorrealização por meio do 

trabalho permite que os trabalhadores se sintam mais felizes e que salários e 

remunerações também apareceram como importantes, mas não menos do que um 

bom ambiente de trabalho, colaboração entre colegas e relacionamento saudável 

com a chefia. 

Nesse sentido, é possível constatar que: 

 

as condições, a organização e as relações sociais de trabalho são 
indicadores que exercem papel fundamental para a saúde dos 
trabalhadores, de acordo com o confronto entre trabalhadores e o 
seu contexto de trabalho. Os aspectos desse confronto contribuem 
para a ocorrência de vivências de bem-estar ou de mal estar dos 
trabalhadores e de riscos de adoecimento (SERAFIM et al., 2012, p. 
690). 

 

Conhecendo-se esses aspectos das condições de trabalho, pode-se refletir 

sobre possibilidades reais de influenciar as melhorias necessárias, auxiliando no 
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tratamento e prevenção dos danos, lesões ou doenças provocadas pelo trabalho, no 

indivíduo e no coletivo de trabalhadores (BRASIL, 2001). 

No Brasil, a evolução das preocupações sobre a saúde do trabalhador foi 

essencial para as conquistas nessa área, como por exemplo, os avanços em relação 

a administração pública ocorridos com a publicação do Decreto-Lei nº 2.865 de 12 

de dezembro de 1940 que além de tratar dos aspectos da previdência social, havia 

também preocupação com a assistência e a saúde do trabalho (COSTA, 2012). Em 

1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT normatizou a questão da 

Segurança e Medicina do Trabalho, como também a criação das Comissões 

Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA’s (VASQUES-MENEZES, 2012, p. 66). 

Em seguida, a Lei 8112/90 criou o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Civis da União – RJU trazendo muitos avanços, embora poucos relacionados à 

saúde do servidor, exceto pela inclusão dos acidentes de trajeto como sendo 

considerados acidentes de trabalho (COSTA, 2012). Com o objetivo de regular e 

melhor gerenciar as ações de atenção à saúde do trabalhador no serviço público 

federal foi criado em 13 de novembro de 2006 o SISOSP – Sistema Integrado de 

Saúde Ocupacional do Servidor através do Decreto nº 5.961(COSTA, 2012). No 

entanto, antes de ser implantado foi instituído o Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor Público Federal - SIASS, integrante do Sistema de Pessoal Civil 

da Administração Federal – SIPEC (BRASIL, 2009) em 29 de abril de 2009 no 

âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão- MPOG. 

As Unidades do SIASS distribuídas pelo Brasil são a concretização da Política 

Nacional de Atenção à Saúde do Servidor – PASS, tendo por objetivo: 

 

Coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à 
saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da 
saúde dos servidores da administração federal direta, autárquica e 
fundacional, de acordo com a política de atenção à saúde e 
segurança do trabalho do servidor público federal, estabelecida pelo 
Governo” (BRASIL, 2009). 

 

A despeito das políticas e projetos, Souza (2012) constatou que os servidores 

públicos vêm enfrentando desafios relacionados à identificação do trabalho, oriunda 

de sua complexificação e do aumento de atribuições associado à insuficiência de 

pessoal, à instabilidade do direito à redução da jornada de trabalho, que se flexibiliza 

conforme a variação do volume de trabalho, além de condições ambientais 
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incompatíveis com os princípios institucionais de excelência na prestação de 

serviços. Os processos de trabalho tem demandado um significativo aumento do 

investimento cognitivo e afetivo dos trabalhadores, além de um manejo acurado de 

habilidades emocionais, gerando, em certas circunstâncias, pressões e desgastes 

para esses trabalhadores. 

Ribeiro (2011), em pesquisa com os assistentes administrativos da 

Universidade do Maranhão-UFMA identificou um número significativo de técnicos 

com potenciais subutilizados, normalmente colocados à margem dos processos de 

decisão, funcionando como mero apoio às atividades acadêmicas, vivenciando, por 

conseguinte, sentimentos de invisibilidade e desprestígio. O modelo de organização 

burocrático a que estão submetidos gera frustração ao impor a execução de 

atividades predominante rotineiras, prescritas, atreladas a normas, que quase 

sempre os impedem de lançar mão de alternativas para a realização de um 

atendimento ao público mais ágil e eficaz. 

Para Seligmann-Silva (2007), a tensão emocional pode se agravar quando se 

acrescentam às dificuldades em relação as condições de trabalho para o 

desenvolvimento da atividade as exigências de ordem psicoafetiva, como uma 

elevada responsabilidade com vidas humanas, manuseio de equipamentos caros ou 

valores em moeda (neste caso, na universidade muitos servidores embora não 

trabalhem com dinheiro em espécie, trabalham com ele na forma virtual para 

compras de materiais, diárias, passagens, concessões, incentivos, folha de 

pagamento), dentre outros. Em muitas ocupações, a tensão resulta da exigência 

cognitiva, simultânea a exigências de autocontrole emocional intenso e constante, 

em atividades que dizem respeito ao atendimento ao público em repartições 

públicas. É certo que, atrelado a esses fatores, o quadro pode se agravar 

principalmente quando não há condições de trabalho que permitam o 

desenvolvimento adequado da atividade (SELIGMANN-SILVA, 2007) e, como 

assinala Federighi (2015): 

 

Condições favoráveis à livre utilização das habilidades dos 
trabalhadores e ao controle do trabalho têm sido identificadas como 
importantes requisitos para que o trabalho possa proporcionar 
prazer, bem-estar e saúde, deixando de provocar doenças. Por outro 
lado, o trabalho desprovido ou que se constitua em fonte de ameaça 
à integridade física e/ou psíquica, pode desencadear sofrimento 
psíquico (FEDERIGHI, 2015, pg. 86). 
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Além das condições de trabalho, é importante considerar se as atividades 

desempenhadas potencializam as habilidades dos servidores, ou, ao inverso, como 

explica Bendassoli (2012), as pessoas irão buscar válvulas de escape rumo a uma 

atividade na qual sintam que realmente estão fazendo alguma diferença. Talvez isso 

possa explicar porque, em alguns casos, os servidores sentem-se satisfeitos em 

realizar tarefas diferentes das suas atribuições (casos de desvio de função), mesmo 

não recebendo financeiramente o equivalente às funções desempenhadas. Neste 

sentido, para o trabalhador, a oportunidade de desempenhar o que sabe fazer de 

melhor constitui uma maneira de manter-se motivado. 
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3 RELAÇÕES ENTRE TRABALHO E SAÚDE 

 

Neste capítulo apresentam-se algumas das relações entre saúde e trabalho. 

Entendendo que inúmeros são os fatores que podem interferir nesse processo, 

assinala-se que entre os determinantes da saúde do trabalhador, incluem-se os 

aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas 

condições de vida e os fatores de risco ocupacionais, ergonômicos, físicos, 

químicos, biológicos, mecânicos e os decorrentes da organização, presentes nos 

processos de trabalho (BRASIL, 2001).  

Consta na Constituição Federal de 1988 (CF/88, art. 196), que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, a ser garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o 

acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, sendo pois, considerada um direito fundamental social que todos 

podem usufruir e tendo o governo a responsabilidade pela saúde de seus povos 

(ROUQUAYROL, GURGEL, 2013, p. 522). 

A OMS tem entendido a saúde como um estado de completo bem-estar físico, 

psíquico e social, não consistindo apenas na ausência de enfermidades. Para alguns 

autores (Nadanovsky, Luiz e Costa, 2009; Pinheiro e Escosteguy, 2009) este é um 

conceito bastante abrangente, que reflete tão somente uma situação ideal a ser 

alcançada e uma visão reducionista baseada no conceito negativo de ausência de 

doença ou agravo. 

Mendonça et al. (2012, p.15), acrescentam que: 

 

a definição de saúde da OMS introduz, além da ideia da importância 
dos fatores psicossociais nos processos de saúde, a avaliação que o 
indivíduo realiza de seus estados internos e externos, sejam eles em 
nível biológico, psicológico ou social, incluindo as concepções 
relacionadas à qualidade de vida e ao bem-estar (MENDONÇA et al, 
2012, p.15). 

 

Central para a sobrevivência e construção da subjetividade do sujeito, o 

trabalho na sociedade moderna por vezes “tem resultado em sofrimento, 

adoecimento, enfim, em desgaste físico e psíquico do homem trabalhador” 

(ROUQUAYROL, GURGEL, 2013, p.356). Assim: 

 



28 
 

A saúde do trabalhador é uma área que estuda as relações entre o 
trabalho e a saúde com o objetivo de promover e proteger a saúde 
dos trabalhadores. [...], através da realização de ações de vigilância 
dos riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho e dos 
agravos à saúde do trabalhador e de ações de assistência 
(diagnóstico, tratamento e reabilitação) aos trabalhadores, de forma 
integrada (ASMUS, MEYER, CASTRO, 2009, p.549). 

 

A consolidação do campo da saúde do trabalhador implicou em uma mudança 

na forma de pensar as relações do sujeito com seu trabalho, introduzindo novo 

paradigma e conceitos em uma área de investigação já há tempos conhecida, (mas 

até certo ponto insuficiente), a da saúde ocupacional e da medicina do trabalho 

(ROUQUAYROL, GURGEL, 2013, p.357). Nesse sentido, “o desafio atual da ciência 

é o estudo dos fatores que influenciam a saúde, mantendo-a e promovendo-a” 

(MENDONÇA et al., 2012, p. 16). 

Mattos, Bonfin e Schlindwein (2012), assinalam que conhecer a realidade do 

processo de adoecimento e afastamento no trabalho contribui nos debates acerca 

das condições de saúde e doença dos trabalhadores, no processo de prazer e 

sofrimento no trabalho, nas políticas públicas de prevenção, promoção e 

reabilitação. 

Desse modo, o estudo dos fatores e condições de risco e dos agravos 

associados com o trabalho pode ser realizado em duas dimensões: a coletiva e a 

individual. “A dimensão coletiva é investigada principalmente através dos estudos 

epidemiológicos e, neste caso, o dano à saúde em geral é associado à atividade 

laborativa inerente a certas categorias profissionais ou grupo de trabalhadores” 

(ASMUS, MEYER, CASTRO, 2009, p. 550). Também são considerados os dados de 

morbidade, estes definidos como afastamentos de um estado de bem-estar 

fisiológico ou psicológico, aferido objetivamente ou referido de forma subjetiva, 

podendo se expressar em diferentes níveis (do organismo, do indivíduo e o da 

sociedade). Os dados de morbidade são fundamentais para a vigilância 

epidemiológica, pois permitem a identificação imediata do problema e, 

consequentemente, seu enfrentamento de forma oportuna, sendo tais estudos muito 

úteis nos casos de doenças mentais, doenças musculoesqueléticas e do aparelho 

respiratório, entre outras (BRAGA, WERNEK, 2009; BONITA, BEAGLEHOLE, 

KJELLSTROM, 2011). 
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Rouquayrol e Gurgel (2013, p.173), acrescentam que “o objetivo final da 

epidemiologia é melhorar o perfil de saúde das populações, descrevendo frequência, 

distribuição, padrão e tendência temporal de eventos ligados à saúde em 

populações específicas e/ou subpopulações”. Dispondo de informações relevantes 

dos resultados e do impacto das medidas de intervenção em saúde, o alvo do 

estudo é sempre uma população humana, que pode ser definida em termos 

geográficos ou qualquer outro com vistas a estabelecer o gerenciamento de riscos, 

as políticas e ações de vigilância em saúde (PINHEIRO, ESCOSTEGUY, 2009; 

BONITA, BEAGLEHOLE, KJELLSTROM, 2011; ROUQUAYROL, GURGEL, 2013).  

Para além dos estudos epidemiológicos, o sofrimento psicológico no trabalho 

tem sido prioritariamente estudado a partir de três grandes abordagens, são elas: 

estresse, psicodinâmica do trabalho e epidemiologia do trabalho (CODO; SORATTO; 

VASQUES-MENEZES, 2004).  

Tais estudos se voltam para a investigação de categorias específicas de 

trabalhadores, no intuito de avaliar suas condições concretas de trabalho, as 

características das organizações e o perfil de adoecimento dos trabalhadores, 

buscando avaliar associações entre essas condições, às características laborais e o 

adoecimento observado (BORGES et al., 2013b; ARAÚJO, 2011).  

Martins e Pinheiro (2006), explicam que o sofrimento do trabalhador nasce 

quando a organização exige, muitas vezes de forma hostil, o resultado não atingido. 

Esse passa a desenvolver uma relação de sofrimento consigo mesmo e com a 

organização. Sabe-se também que “as teorias de Psicologia do Trabalho sustentam 

a ideia de que um ingrediente decisivo para a saúde é a sensação de que se está 

realizando um trabalho eficiente”. Bendassoli (2012) acrescenta que: 

 

Reformar o trabalho também não é uma garantia de que as pessoas 
encontrarão sentido nele. Propor desafios, permitir o crescimento 
individual, fornecer boas condições de trabalho e instaurar 
programas de qualidade de vida são extremamente importantes 
para otimizar este processo (BENDASSOLI, 2012, p.30 - grifo meu). 

 

Portanto, as mudanças nos processos de trabalho que contemplem as 

relações saúde-trabalho em toda a sua complexidade, por meio de uma atuação 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial são o foco principal da saúde do 

trabalhador (BRASIL, 2001).  Assim como, as ações que visem o bem-estar físico e 

psíquico no trabalho.  
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4 SAÚDE PSIQUICA NO TRABALHO E AS AÇÕES E POLITICAS EM SAÚDE DO 

TRABALHADOR NA UFRN 

 

Estresse, ansiedade e depressão são apenas algumas das enfermidades que 

tem atingido a grande maioria da população. Considerada como a doença do século, 

a depressão, juntamente com outros transtornos comportamentais, pode atingir 

qualquer pessoa, em qualquer idade ou classe social e por inúmeros motivos. 

Quando se analisa os contextos de trabalho na contemporaneidade, muitos fatores 

surgem como possíveis potencializadores do desencadeamento e surgimento 

dessas enfermidades. Assim, “o trabalho, em alguns casos, tanto pode contribuir 

para o tratamento das doenças da mente como, igualmente, ser uma das mais 

decisivas e funestas causas de sofrimento mental e físico (BENDASSOLI, 2007, 

p.60).” 

Codo (2002) reconhece como variáveis importantes para determinar o nível 

de saúde psíquica do trabalhador a rotina, o sentido do trabalho, as relações sociais 

de produção, o relacionamento com colegas e com a hierarquia, as atitudes do 

trabalhador frente ao trabalho, sua satisfação e seu comprometimento. Para este 

autor, é importante também a identificação, nos locais de trabalho, dos fatores 

envolvidos no adoecimento psíquico, o mapeamento dos locais e os tipos de 

atividades.  

As pesquisas sobre Saúde Mental no trabalho (SMT) vêm tentando ampliar a 

compreensão sobre o que está acontecendo com os trabalhadores num mundo em 

rápida transformação, a partir de uma análise integrada que considere o contexto e a 

situação de trabalho (SELIGMANN-SILVA, 2007). Nos últimos anos, ocorreram 

avanços importantes no desenvolvimento do campo da saúde do trabalhador, mas 

são muitas as dificuldades para a definição de procedimentos e rotinas organizadas 

visando a investigação e acompanhamento dos trabalhadores em sofrimento, 

vitimas do adoecimento psíquico relacionado ao trabalho (MERLO, BOTTEGA, 

PEREZ, 2014). 

No campo da saúde psíquica, os transtornos mentais e comportamentais são 

exemplos extremos do quanto o trabalho pode atuar como causa necessária 

(exposição a substâncias neurotóxicas), como fator contributivo, mas não necessário 

(riscos múltiplos) e, ainda, como provocador de um distúrbio latente, ou agravador 

de doença já estabelecida (Categorias I, II e III respectivamente) previstas na 
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Portaria nº 1339/GM de 18 de novembro de 1999, que lista as doenças relacionadas 

ao trabalho (Schilling, 1984 apud BRASIL, 2001),  

 

A influência das características atuais do trabalho sobre a saúde 
mental dos trabalhadores pode decorrer de inúmeros fatores e 
situações, entre os quais, a exposição a agentes tóxicos, a altos 
níveis de ruído, a situações de risco à integridade física, como, por 
exemplo, trabalho com compostos explosivos ou sujeitos a assaltos e 
sequestros, a formas de organização do trabalho e políticas de 
gerenciamento que desconsideram os limites físicos e psíquicos do 
trabalhador, impondo-lhe frequentemente a anulação de sua 
subjetividade para que a produção não seja prejudicada e as metas 
estabelecidas sejam cumpridas (SELIGMANN-SILVA et al., 2010, p. 
187). 

 

Como é possível observar, para a autora, a contribuição do trabalho no 

desencadeamento de alterações da saúde psíquica das pessoas dá-se a partir de 

ampla gama de aspectos que vão desde fatores pontuais (como a exposição à 

determinado agente tóxico), até a complexa articulação de fatores relativos à 

organização do trabalho (como a divisão e parcelamento de tarefas, as políticas de 

gerenciamento de pessoas e a estrutura hierárquica organizacional). Os níveis de 

atenção e concentração exigidos para a realização das tarefas, combinados com o 

nível de pressão exercido pela organização do trabalho, podem gerar tensão, fadiga 

e esgotamento profissional ou burnout (SELIGMANN-SILVA, et. al., 2010; MERLO, 

2011; FEDERIGHI, 2015). 

Seligmann-Silva (2007) esclarece que não há um consenso que tenha 

permitido uma classificação dos distúrbios psíquicos vinculados ao trabalho. Ela 

acrescenta ainda que apesar disso, existe uma concordância entre cientistas de 

diferentes correntes, sobre a importância do trabalho em psicopatologia. Desse 

modo, a autora deixa claro o reconhecimento que o trabalho representa para a 

saúde do trabalhador. 

São os trabalhadores mais dedicados e competentes no exercício de seu 

trabalho que adoecem gravemente diante de situações de impasses incontornáveis 

da organização do trabalho, tais como excesso de demanda e responsabilidade, 

humilhações e rechaços no ambiente de trabalho (JARDIM, 2011, p. 88). 

Mesmo os trabalhadores que se encontram numa situação aparentemente 

privilegiada, com vínculos de trabalho estáveis, experienciam frequentemente a 

insegurança e a competição, vivendo a precariedade no trabalho (SELIGMANN-
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SILVA et al., 2010, p. 187). Nesse sentido, tanto servidores mais antigos como os 

recém-admitidos estão susceptíveis a vivenciar essas experiências no serviço 

público federal. 

Seligmann-Silva (2007, p. 1151) lembra, ainda, do fator negação. Ou seja: 
 

para aguentar o sofrimento, encontrar uma forma de conviver com o 
mesmo e com a situação de trabalho que o provoca, a solução 
encontrada é ‘decretar’ que o mal-estar não existe, negando ao 
mesmo tempo suas causas – as situações perigosas, coercitivas ou 
de qualquer outro modo, penosas. Assim, evitar a percepção do 
próprio medo é a única forma, para muitos, de trabalhar exposto a 
situações perigosas (SELIGMANN-SILVA, 2007, p.1151). 

 

Por isso, é possível que muitas vezes o servidor vivencie situações dessa 

natureza e mesmo assim, não procure ajuda, ou não se ausente do ambiente de 

trabalho (através de licença médica), como observado na pesquisa de Costa (2012, 

p. 158) ou ainda, que omita esses sentimentos, constituindo uma possível limitação 

desse tipo de estudo. 

 

Nas pesquisas de campo, assim como na clínica, torna-se 
necessário correlacionar este sofrimento [psíquico] com a situação 
atual de trabalho. Em outras palavras, buscar o entendimento do 
modo pelo qual a interação do trabalhador com esta situação 
repercute na subjetividade do mesmo, suscitando vivência de 
sofrimento (SELIGMANN-SILVA, 2007, p.1158). 

 

Para Rouquayrol e Gurgel (2013, p. 363), a lista de transtornos mentais e do 

comportamento relacionados ao trabalho cumpre importante papel em instigar e 

facilitar a busca de uma possível origem ocupacional dos agravos à saúde, para os 

quais não é comum fazer este raciocínio clínico.  

Desse modo, no quadro 3 a seguir, são apresentados esses transtornos e os 

respectivos riscos. Em destaque, os que expressam um nexo com as condições de 

trabalho. 
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Quadro 3 - Transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho (Grupo V 
da Classificação Internacional de Doenças- CID-10) 

Doenças Agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional 

Transtornos mentais e comportamentais devidos 
ao uso do álcool: Alcoolismo Crônico 
(Relacionado com o Trabalho) (F10.2) 

 Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego: 
Condições difíceis de trabalho (Z56.5); 

 Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96). 

Reações ao "Stress" Grave e Transtornos de 
Adaptação (F43.-): Estado de "Stress" Pós-
Traumático (F43.1) 

 Outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho: 
reação após acidente do trabalho grave ou catastrófico, ou após 
assalto no trabalho (Z56.6); 

 Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96). 

Outros transtornos neuróticos especificados 
(Inclui "Neurose Profissional") (F48.8) 

 Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego 
(Z56.-): Desemprego (Z56.0);  

 Mudança de emprego (Z56.1); 

 Ameaça de perda de emprego (Z56.2);  

 Ritmo de trabalho penoso (Z56.3);  

 Desacordo com patrão e colegas de trabalho (Condições difíceis 
de trabalho) (Z56.5);  

 Outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho 
(Z56.6). 

Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a Fatores 
Não-Orgânicos (F51.2) 

 Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego: Má 
adaptação à organização do horário de trabalho (Trabalho em 
Trunos ou Trabalho Noturno) (Z56.6); 

 Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96). 

Sensação de Estar Acabado ("Síndrome de Burn-
Out", "Síndrome do Esgotamento Profissional") 
(Z73.0) 

 Ritmo de trabalho penoso (Z56.3); 

 Outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o 
trabalho (Z56.6). 

Fonte: Portaria nº 1339/GM de 18 de novembro de 1999. Adaptado pela pesquisadora. Obs.: 
apresentam os TMC relacionados às condições de trabalho e excluindo as relacionadas com 
substancias químicas (grifo meu). 
 

Em síntese, o sofrimento no trabalho pode ser compreendido a partir das 

várias dimensões sobre as quais ele incide ou é pensado. São elas:  

 

(i) do corpo (lesões, fadiga, carga excessiva de trabalho, riscos ou 
ameaças à saúde, etc);  

(ii) do psiquismo ou da subjetividade (stress, burnout, transtornos 
mentais, enfraquecimento ou aniquilação do poder de agir do 
sujeito etc);  

(iii) do relacionamento entre os sujeitos (falta de reconhecimento, 
enfraquecimento dos coletivos de trabalho, empobrecimento das 
relações afetivas, competição exarcebada, etc);  

(iv) da perspectiva do sujeito moral (assédio, dominação de classes, 
exclusão social, invisibilidade social, etc.); e  

(v) do ponto de vista do próprio trabalho (atividade impedida, 
esvaziada ou suspensa; perda do significado ou da função 
psicológica do trabalho; ausência de atividade) (BENDASSOLI, 
2011, p.73). 

 

Assim, Brant e Gomez (2011) consideram que o sofrimento psíquico é 

representado como algo que emerge do interior do sujeito por meio do contato com 
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situações externas, situadas, de modo geral, no âmbito de trabalho, fazendo eclodir 

a angústia armazenada nas entranhas do sujeito. Nesses casos, estabelece-se uma 

correlação causa-efeito entre sofrimento psíquico e condições de trabalho, sendo o 

primeiro uma decorrência do segundo. Considerando a subjetividade do indivíduo, 

“deve-se levar em conta o fato de que os diferentes trabalhadores podem atribuir 

significações diferentes para as mesmas condições” (BORGES et al., 2013b, p. 

588). Ou seja, haverá situações aparentemente calmas e tranquilas que estressem 

um determinado servidor que seja mais ativo e, do mesmo modo, um setor 

extremamente agitado e que demande inúmeras atividades em curto tempo podem 

atormentar alguém que goste de resolver as atividades com mais calma.  

Desse modo, e pela relevância do tema, Bizarria et al. (2013)  destacam a 

necessidade de se buscar ações que discutam os contextos de trabalho, as 

atividades, as crenças, os valores e as concepções sobre o trabalho, sendo 

indispensável reconhecer o papel da subjetividade no processo saúde-doença-

trabalho, visto que, reconhecidamente, os fatores subjetivos podem estar 

relacionados ao bom desempenho, a qualidade dos serviços oferecidos e ao 

desenvolvimento institucional. 

Em relação às ações e políticas em saúde do trabalhador no âmbito da 

UFRN, nos últimos anos, observam-se inúmeras mudanças que se reverteram em 

conquistas e melhorias a beneficiar os servidores. 

A UFRN originou-se da Universidade do Rio Grande do Norte, criada em 25 

de junho de 1958, através de lei estadual, e federalizada em 18 de dezembro de 

1960. (NEWTON-JÚNIOR et al., 2008, pp. 21, 26- 27.; SILVA, 2012; UFRN, 2014a, 

s.n). Atualmente, a UFRN oferece 84 cursos de graduação presencial, nove cursos 

de graduação a distância e 86 cursos de pós-graduação. Sua comunidade 

acadêmica é formada por mais de 37.000 estudantes (graduação e pós-graduação), 

3.146 servidores técnico-administrativos e dois mil docentes efetivos, além dos 

professores substitutos e visitantes (UFRN, 2014a). Nesse sentindo, pergunta-se, 

como ocorre o controle e acompanhamento dos aspectos relacionados à saúde dos 

servidores que atuam nessa Instituição?  

Inicialmente, as inspeções de saúde determinadas pela legislação (e mesmo 

as requisições de exames especializados e complementares) eram de 

responsabilidade da antiga Junta Médica, criada em 09 de março de 1964 através 

da Resolução nº 28/64U. Essa Resolução foi alterada com a instalação da Unidade 
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do SIASS-UFRN-Natal, em 27 de abril de 2010, passando a antiga Junta Medica a 

denominar-se Perícia Oficial em Saúde. 

Ainda em 1988 foi criado o SESMT - Serviço Especializado em Higiene, 

Segurança e em Medicina do Trabalho, representando, na época, um avanço na 

saúde e segurança do servidor. Silva (2012, p. 13), comenta sobre esta origem: 

 

o SESMT surgiu a partir da reinvidicação de um grupo de docentes 
ao reitor, preocupados com a notificação da Delegacia Regional do 
Trabalho (DRT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sobre o 
número de servidores que trabalhavam em ambientes periculosos e 
insalubres (SILVA, 2012, p.13). 

 

Por outro lado, foi um dos setores mais prejudicados devido à falta de 

pessoal, pois de acordo com o MTE, o SESMT deveria ser composto por 

profissionais especialistas em medicina do trabalho, engenharia de segurança do 

trabalho, enfermagem do trabalho e por técnicos de segurança do trabalho, mas, até 

então, não havia esses cargos na UFRN (SILVA, 2012, p. 14). 

Em 30 de agosto de 1995 foi criada a Pró-Reitoria de Recursos Humanos – 

PRH que considerava, entre outras coisas, “as aspirações crescentes dos servidores 

em termos de condições de trabalho e assistência” (UFRN, 1995, p. 2). No entanto, 

apesar de todos os esforços, as ações de promoção e prevenção da saúde 

ocupacional do servidor continuaram à espera de recursos para serem realizadas 

(SILVA, 2012, p.14). 

 

Devido à falta de liberação, naquela época [1995], o funcionamento 
da PRH, ficou comprometido. Essa limitação proporcionou o 
desenvolvimento da execução de ações apenas emergenciais, sem 
espaço para trabalhar com aquelas de cunho preventivas (SILVA, 
2012, p.14) 

 

A partir de 2008, através dos avanços proporcionados pelo Plano de 

Reestruturação e Expansão da UFRN – REUNI, aprovado pelo Ministério da 

Educação para o período de 2008-2012, foi possível a criação de novos cursos, 

ampliação das políticas de assistência estudantil, mobilidade de estudantes e 

professores, inovações curriculares e inclusão social e contratação de novos 

professores e técnico-administrativos (PDI, 2010-2019, p.23). Assim, entre outras 

coisas, foi possível repor e aumentar o quadro de pessoal da instituição. 
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Considerando esse processo de expansão, em 2011 foi elaborado e aprovado 

o Regimento Interno da Reitoria, a fim de permitir agilidade na prestação de serviços 

e flexibilidade para se adaptar às mudanças. Desse modo, a PRH passou a 

denominar-se Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP, sendo composta 

por três Diretorias- de Administração de Pessoal – DAP; Desenvolvimento de 

Pessoas – DDP e a de Atenção à Saúde do Servidor- DAS, Cabendo à DAS ser 

“responsável pela gestão de ações referentes à atenção à saúde, perícia em saúde, 

vigilância e segurança no trabalho e qualidade de vida” (UFRN, 2011, p.47). 

Nessa mesma época, ocorreram as ações para instalação da Unidade do 

SIASS-UFRN-Natal no campus central, sendo essa instauração, inclusive, prevista 

no PDI (2010-2019, p.79) da UFRN: 

 

A UFRN deverá ampliar as ações de apoio social aos seus 
servidores implantando o subsistema de atenção à saúde do servidor 
(técnico-administrativos e docentes), integrando a vigilância em 
saúde, perícia em saúde e ações promotoras de saúde (UFRN, 2010, 
p.79). 

 

Uma conquista significativa para a promoção da saúde dos servidores ocorreu 

em 2009 com o Decreto nº 6.856, que regulamentou a realização dos exames 

médicos periódicos, tendo como objetivo, prioritariamente, a preservação da saúde 

dos servidores, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de 

doenças ocupacionais ou profissionais. Os exames ocorrem em intervalos de tempo 

variados (de seis meses a dois anos), de acordo com a idade e os riscos aos quais 

os servidores estão expostos. Em seguida, no ano de 2010 também foi instituído os 

princípios, diretrizes e ações em saúde mental visando orientar os órgãos sobre a 

saúde mental dos servidores, através da Portaria nº 1261, de 5 de maio de 2010 

(BRASIL, 2010). 

A partir daí, outras ações foram criadas e parcerias foram realizadas entre a 

PROGESP e demais setores da UFRN. Desse modo, em 29 de outubro de 2012, por 

exemplo, foi lançado o Programa de Qualidade de Vida da UFRN: Viver em 

Harmonia, voltado para servidores técnico-administrativos e docentes da 

universidade, com o objetivo de contribuir para o equilíbrio entre a vida pessoal e o 

trabalho (UFRN, 2012). Atualmente, diversas são as ações desenvolvidas, entre 

elas, são de competência da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor - DAS, como 

por exemplo: Projeto Vida com Maturidade, Programa “Por amor a vida”, Programa 
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de capacitação em segurança do trabalho, Programa de saúde bucal, Exames 

periódicos, Projeto de prevenção de doenças imunopreveníveis, Programa de 

alimentação saudável, Projeto de prevenção e controle da hipertensão arterial e 

diabetes em servidores da UFRN, Projeto saúde da mulher (ANEXO B). 

Observa-se, a partir deste breve resgate, que a Instituição tem investido em 

ações voltadas para a promoção, prevenção e desenvolvimento da saúde e bem 

estar dos servidores. Entretanto, as queixas são ouvidas em vários setores do 

campus e, infelizmente, os registros institucionais e os estudos sistemáticos voltados 

para a investigação da saúde dos que fazem a UFRN assinalam que, por vezes, o 

trabalho pode se constituir como um aspecto a impactar sobre o bem estar do 

servidor, comprometendo sua saúde e, consequentemente, seu desempenho.  
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados descritivos encontrados nas duas 

etapas da pesquisa. A primeira refere-se aos dados de natureza documental, quais 

sejam, levantamento epidemiológico da Perícia Oficial em Saúde e quantitativos de 

servidores ativos da UFRN; A segunda parte está relacionada à utilização do 

Questionário de Condições de Trabalho e, a partir da utilização desse instrumento, 

teve-se a caracterização sóciodemográfica e funcional dos participantes e a 

percepção desses em relação às condições contratuais e jurídicas, físicas e 

materiais; processos e características de trabalho; ambiente sócio gerencial e os 

aspectos de saúde que consideram relacionados com o trabalho.  

Assim, inicialmente, apresentam-se os principais motivos de afastamento para 

tratamento saúde dos servidores. 

 

 

5.1 MOTIVOS DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR 

 

Nesta primeira seção, os resultados caracterizam os aspectos de saúde 

registrados pela Perícia Médica, pois em algumas ocasiões, após avaliação médica 

se faz necessário que o trabalhador se ausente do seu local de trabalho afim de 

reestabelecer a sua saúde física e/ou psíquica. No serviço público federal é 

concedido ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com 

base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus (BRASIL, 

1990).  

Em dados do INSS e da OMS, além das queixas dos servidores da UFRN que 

procuram a DAS para acolhimento, acompanhamento e/ou apresentação na Perícia 

Oficial em Saúde, apontam para o aumento do número de casos de enfermidades 

relacionadas aos transtornos mentais e comportamentais, sem distinção de cargo, 

classe ou categoria, estando todos passíveis de experienciarem algum tipo de 

sofrimento psíquico. Os afastamentos dessa natureza podem ou não estar 

relacionados com as condições de trabalho (podem ter relação com situações de 

ordem pessoal ou, ainda, associadas entre si e ser difícil a delimitação da sua 

origem), sendo assim, muitas vezes, o diagnóstico baseia-se principalmente nos 

sintomas apresentados pelo indivíduo.  
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Conforme pode ser observado no gráfico 1, do total de afastamentos do 

trabalho no período de janeiro de 2010 a junho de 2014, 23% foram relacionados a 

transtornos mentais e comportamentais (Grupo F), sendo esse, pois, o tipo de 

afastamento por motivo de doença predominante na Instituição. Relevante destacar 

que, em segundo lugar aparecem as doenças do sistema osteomuscular (Grupo M), 

com 20% das ocorrências de afastamento e ainda, 9% envolvendo doenças do 

aparelho respiratório (Grupo J), podendo haver aqui uma correlação, indicando um 

possível processo psicossomático. 

 

Gráfico 1- Ocorrências de afastamentos por Grupo de CID-10 

 
Legenda: 
Grupo A: Doenças infecciosas e parasitárias 
Grupo F: Transtornos mentais e comportamentais 
Grupo H: Doenças do ouvido e da apófise mastoide 
Grupo I: Doenças do aparelho circulatório 
Grupo J: Doenças do aparelho respiratório 

 
Grupo M: Doenças do sistema osteomuscular 
Grupo O: Gravidez, parto e puerpério 
Grupo S: Lesões, envenenamento e algumas outras 
conseqüências de causas externas 
Grupo Z: Fatores que influenciam o estado de saúde 
e o contato com os serviços de saúde 

Fonte: SIAPE-Saúde, 2014 (UFRN – jan/11 a jun/14 - todos os cargos)3 

 

Analisando o gráfico 2, a seguir, observa-se que dentre os dez resultados 

mais significativos em relação ao número de dias de afastamento por CID, cinco 

estão relacionados aos transtornos mentais ou comportamentais. Dentre os 

principais, destacam-se: “Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos - F322” 

(4.162 dias); “Transtorno misto ansioso e depressivo – F412” (3.171 dias); 

“Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos – 

F332” (2.484 dias); “Transtorno depressivo moderado – F321” (1.481 dias); e 

                                            
3 Disponível em: <https://www2.siapenet.gov.br/saude/Login.do?method=login>. Acesso em: 26 nov 2014. Relatório disponível 
apenas por login e senha autorizados. 
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“Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado – F331” (1.463 dias). 

Totalizando 12.761 dias de afastamento em três anos e meio. Nota-se também que 

a “Convalescença4 após cirurgia – Z540” (4.535 dias) aparece em primeiro lugar, 

representando em alguns casos o tratamento de outras enfermidades e por essa 

razão não consideramos uma condição de morbidade.  

 

Gráfico 2 - Número de dias de afastamento por CID-10 

Fonte: SIAPE-Saúde, 2014 (UFRN – jan/11 a jun/14 - todos os cargos)  
 

 

Ao mesmo tempo, também se observa a relação entre os gráficos 1 e 2, no 

que se refere aos grupos de doenças, sendo o CID “F” e o “M” os predominantes 

entre os servidores da UFRN, de acordo com os casos registrados pela perícia deste 

órgão. 

Em relação aos afastamentos relacionados às queixas de natureza psíquica, 

apresentam-se na tabela 1, a seguir, as enfermidades que estão entre as mais 

frequentes, tanto em número de ocorrências quanto em número de dias de 

afastamento do trabalho por parte dos servidores da UFRN.  

                                            
4 Convalescença significa estado que medeia entre uma doença e o restabelecimento da saúde (Disponível em: 
<http://www.dicionariodoaurelio.com/convalescenca>. Acesso em: 08 mai. 2015). 

F331 - Transtorno depressivo recorrente, episódio
atual moderado

F321 - Episódio depressivo moderado

C50 - Neoplasia maligna da mama

Z34 - Supervisão de gravidez normal

M511 - Transtornos de discos lombares e de
outros discos intervertebrais com radiculopatia

M75 - Lesões do ombro

F332 - Transtorno depressivo recorrente, episódio
atual grave sem sintomas psicóticos

F412 - Transtorno misto ansioso e depressivo

F322 - Episódio depressivo grave sem sintomas
psicóticos

Z540 - Convalescença após cirurgia

1463

1481

1488

1575

1685

1987

2484

3171

4162

4535
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Vê-se que, dos dez mais significativos apresentados, oito estão relacionados 

diretamente com a depressão e que os outros dois podem ainda estarem associados 

seja devido ao estresse ou ainda ao uso de álcool e outras drogas. 

 

Tabela 1 - Quantitativo de afastamentos relacionados ao CID-F na UFRN 

 

 

CID - F 
Soma de Nº 

AFASTAMENTOS 

Soma de TOTAL 
DIAS DE 

AFASTAMENTO 

Soma de 
TOTAL 

SERVIDORES 

F412 - Transtorno misto ansioso e depressivo 127 3171 90 

F322 - Episódio depressivo grave sem 
sintomas psicóticos 

96 4162 56 

F332 - Transtorno depressivo recorrente, 
episódio atual grave sem sintomas psicóticos 

65 2484 45 

F321 - Episódio depressivo moderado 44 1481 36 

F331 - Transtorno depressivo recorrente, 
episódio atual moderado 

42 1463 27 

F32 - Episódios depressivos 38 931 31 

F314 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual 
depressivo grave sem sintomas psicóticos 

35 1420 24 

F430 - Reação aguda ao "stress" 33 485 27 

F102 - Transtornos mentais e comportamentais 
devidos ao uso de álcool - síndrome de 
dependência 

31 1152 17 

F315 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual 
depressivo grave com sintomas psicóticos 

30 1410 17  

Fonte: SIAPE-Saúde, 2014 (UFRN – jan/2011 a jun/2014 - todos os cargos).  

 

Comprovando-se que a maioria dos afastamentos do grupo F equivale a 

longos períodos, pode-se observar através da tabela 1 e do gráfico 2 que os cinco 

primeiros tipos aparecem nas duas ilustrações, como os que apresentam as maiores 

somas em número de dias. Representando-se o tipo de licença pela qual os 

servidores mais se ausentam do ambiente laboral no âmbito da UFRN, assim como 

as “Reações aguda ao ‘stress’ (F430)” e os “Transtornos mentais e comportamentais 

devido ao uso de álcool - síndrome de dependência (F102)”. 

No gráfico 3, a seguir, apresentam-se as ocorrências de afastamentos do 

cargo de assistente em administração, na qual é possível observar que predominam 

os casos do grupo F (16%) e do grupo M (12%), mantendo aproximadamente a 

mesma relação existente no gráfico 1, que apresenta os dados gerais da UFRN. 

Considera-se relevante também, os percentuais de CID J “Doenças do aparelho 

respiratório” presente em terceiro lugar nos dois gráficos. Juntos, esses três 
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representam 38% dos afastamentos entre os assistentes em administração e 52% 

dos casos de licença para tratamento da própria saúde dos servidores da UFRN. 

 

Gráfico 3 - Ocorrências de afastamentos por Grupo de CID- 10 - Ass. em adm. 

 
Legenda: 
Grupo C: Neoplasias  
Grupo F: Transtornos mentais e comportamentais 
Grupo H: Doenças do ouvido e da apófise mastoide 
Grupo I: Doenças do aparelho circulatório 
Grupo J: Doenças do aparelho respiratório 

 
Grupo K: Doenças do aparelho digestivo 
Grupo M: Doenças do sistema osteomuscular 
Grupo N :Doenças do aparelho geniturinário 
Grupo S: Lesões, envenenamento e algumas outras 
conseqüências de causas externas 

Fonte: SIAPE-Saúde, 2014 (UFRN – UFRN – jan/11 a jun/).  

  

5.2 AFASTAMENTOS POR CARGOS E UNIDADES DE LOTAÇÃO 

 

Após conhecer os principais tipos de licenças médicas apresentadas no 

serviço de perícia dessa Instituição, torna-se igualmente relevante conhecer quais e 

como estão distribuídos os profissionais que compõem o seu quadro de pessoal. Os 

percentuais apresentados no gráfico 4 incluem todos os servidores ativos, quer 

tenham se afastado ou não. 

Em novembro de 2014, a Universidade apresentava um quantitativo de 

aproximadamente 5.546, sendo 2.203 (40%) professores e 3.243 (60%) técnico-

administrativos, estes distribuídos da seguinte forma: 93 (3%) na classe A; 144 (4%) 

na classe B; 607 (19%) na classe C; 1.395 (43%) na classe D e 1.004 (31%) na 

classe E, conforme ilustrado a seguir. Logo a categoria de técnico-administrativos 

possui a maioria de 93% dos servidores pertencentes às classes C, D e E. 
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Considerando que o grupo estudado pertence às classes C (607) e D (1.395). 

Tem-se que 878 (44%) são auxiliares ou assistentes em administração, 

evidenciando-se assim a representatividade desse grupo.  

 

Gráfico 4 - Percentuais da população de servidores da UFRN 

 

Fonte: SIGRH, novembro de 2014. 

 

Já em relação ao número de afastamentos por cargo, na tabela 2, a seguir, 

são mostrados em ordem decrescente os principais que apresentaram as maiores 

somas. Nota-se que aparecem os cargos de auxiliar e de assistente em 

administração, sendo este o primeiro colocado. Professor, técnico de laboratório-

área e servente de limpeza também constam na relação. 

Interessante notar, ainda, a predominância dos profissionais da saúde 

(auxiliar e técnico em enfermagem, enfermeiro e médico) representando quatro dos 

dez cargos. Ressalta-se que as atividades hospitalares muitas vezes podem causar 

estresse, síndrome de burnout entre outros tipos de sofrimento psíquico aos 

profissionais que atuam nesses ambientes.  

Comprovando isso, o levantamento de dados iniciais relevou essa situação 

tanto em relação aos cargos (tabela 2) como em relação às unidades de lotação 

apresentando os hospitais nas primeiras posições. Entretanto, optou-se em abordar 

somente os setores do campus central, considerando o que já foi exposto nas 

considerações iniciais deste trabalho. 
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Tabela 2 - Quantitativo de afastamentos por cargo 

CARGO 
Soma de Nº 

AFASTAMENTOS 

Soma de 
TOTAL DIAS DE 
AFASTAMENTO 

Soma de 
TOTAL 

SERVIDORES 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 851 17999 437 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 715 11207 319 

PROFESSOR 3 GRAU 491 15635 289 

ENFERMEIRO-AREA 361 5862 178 

TECNICO EM ENFERMAGEM 356 6368 146 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 258 6988 170 

MEDICO-AREA 231 6694 147 

AUX EM ADMINISTRACAO 229 5509 92 

SERVENTE DE LIMPEZA 211 4759 97 

TECNICO DE LABORATORIO AREA 189 3013 105 

Fonte: SIAPE-Saúde, 2014 (UFRN – jan/11 a jun/14 - dez cargos mais significativos) 
 

Em seguida, na tabela 3 são mostrados os dez setores do campus central 

com maiores números de afastamento. Nele pode-se perceber que oito possuem 

percentuais acima de 16% (gráfico 3 – afastamentos do cargo de ass. em adm.) 

para os relacionados ao grupo F. Os dois setores restantes mostram percentuais 

mais baixos de 8,7% na DSP – Diretoria de Segurança Patrimonial e 3,7% na BCZM 

– Biblioteca Central Zila Mamede. Isso pode significar, que embora estes dois 

últimos tenham muitos afastamentos dos seus servidores, os motivos estariam 

relacionados a queixas de outra natureza e não necessariamente relacionados a 

transtornos mentais e comportamentais.  

Considerando-se que o objeto deste estudo foram os ass. e aux. em adm., 

observa-se que o NEI – Núcleo de Educação Infantil e a DSP contam com um 

número proporcionalmente pequeno de servidores desse grupo, revelando que, 

possivelmente, os afastamentos estejam relacionados aos demais cargos do setor. 

Por essa razão, esses dois não atenderam ao critério de seleção para a segunda 

etapa. Embora se concorde que também seja importante realizar estudos dessa 

natureza nesses setores e com os servidores de outros cargos, como por exemplo, 

os vigilantes, auxiliares de creche, professores e outros. 

 

 

 



45 
 

Tabela 3 - Percentuais de afastamentos relacionados ao CID-F por setor 

Unidade  
Organizacional 

Afastamentos Servidores 

%  
CID F 

Total 
CID F 

Total 
Geral 

Dias 

%  
Ass. e 
Aux.  
Adm.  

Total  
 Ass. e 
Aux.  
Adm. 

Total 
do 

setor 

ADM DO CT 33,9 43 127 4122 48,5 32 66 

DAS 30,3 64 211 4669 24,4 21 86 

ADM DO CCSA 24,4 20 82 2035 28,6 16 56 

NEI 23,9 22 92 1795 7,4 5 68 

DMP 23,5 16 68 1669 68,0 32 47 

SIN 22,4 60 268 6476 17,3 27 156 

DDP 19,4 18 93 2233 48,5 16 33 

COMUNICA 18,4 23 125 3676 17,5 18 103 

DSP 8,7 11 126 2893 0,7 1 140 

BCZM 3,7 7 191 2532 31,3 21 67 

Fonte: SIAPE-Saúde, 2014 (UFRN-jan/11 a jun/14 - todos cargos) e SIGRH, nov/14.  
 

Legenda: 
ADM DO CT - Administração do CT 
DAS - Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
ADM DO CCSA - Administração do CCSA 
NEI - Colégio de Aplicação - NEI 
DMP - Diretoria de Material e Patrimônio 

SIN - Superintendência de Infraestrutura 
DDP - Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
COMUNICA - Superintendência de Comunicação Universitária 
DSP - Divisão de Segurança Patrimonial 
BCZM - Biblioteca Central Zila Mamede 

Nota: % CID F
 
=(Total de afastamentos CID F x 100)/ Total geral de afastamentos;  

          % Ass. e Aux. em Adm.=(Total de Ass. e Aux. em Adm.x100)/Total serv. do setor. 

 

Pensando-se, ainda, na seleção dos setores e considerando que ocorreu 

empate da população para estudo entre os três últimos (tabela 4), classificaram-se 

os 11 primeiros com maior quantitativo de ass. e aux. em adm. Dessa maneira, e a 

partir das tabelas 3 e 4, foi possível selecionar oito setores presentes nas duas, e 

por essa razão, constituíram os setores para o estudo de caso, juntamente com a 

DAP – Diretoria de Administração de Pessoal, a ADM DO CB – Administração do 

Centro de Biociências e a ADM DO CCET – Administração do Centro de Ciências 

Exatas e da Terra, por apresentarem maior número de indivíduos pertencentes ao 

grupo em estudo.    
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Tabela 4 - Quantitativo de servidores 

Unidade  
Organizacional 

Total de  
servidores 

lotados 

Total de 
Assistente 

Total de  
Auxiliar 

População 
total  

do estudo 

DAP 
47 38 3 41 

ADM DO CT 
66 27 5 32 

DMP 
47 26 6 32 

SIN 
156 22 5 27 

ADM DO CB 
43 23 1 24 

DAS 
86 14 7 21 

BCZM 
67 16 5 21 

COMUNICA 
103 15 3 18 

ADM DO CCET 
35 12 4 16 

ADM DO CCSA 
56 15 1 16 

DDP 
33 13 3 16 

Total 
739 221 42 264 

Fonte: Siape-Saúde (UFRN–jan/11 a jun/14). 

Legenda: 
DAP - Diretoria de Administração de Pessoal 
ADM DO CT - Administração do CT 
DMP - Diretoria de Material e Patrimônio  
SIN - Superintendência de Infraestrutura 
ADM DO CB - Administração do CB 

DAS - Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
BCZM - Biblioteca Central Zila Mamede  
COMUNICA - Superintendência de Comunicação Universitária 
ADM DO CCET - Administração do CCET 
ADM DO CCSA - Administração do CCSA 
DDP - Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 

 
A fim de ilustrar e resumir esses resultados, foi elaborada a figura 1 a seguir. 

Desse modo, tem-se que os setores que participaram da segunda etapa da pesquisa 

foram os com maior número de servidores do grupo e ao mesmo tempo com 

maiores e menores números de afastamento. 

 

Figura 1 - Setores definidos para aplicação do QCT (em destaque) 
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Fonte: Elaborado pela autora, considerando os dados das tabelas 3 e 4. 
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Após definição dos setores e aplicação dos questionários, mostram-se a 

seguir os resultados encontrados, a fim de esclarecer quais possíveis fatores 

relacionados às condições de trabalho estariam influenciando nesses resultados. 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E FUNCIONAL  

 

Nessa seção são apresentados os dados de caracterização sociodemográfica 

e funcional. No total foram 174 servidores que participaram da pesquisa, dos 264 

possíveis, tendo representantes em todos os 11 setores. Durante a aplicação nos 

ambientes, somente não foi possível a participação dos que estavam de férias, ou 

afastados, ou de licença médica ou se recusaram, entre outros motivos. A tabela 5 

mostra as frequências e as porcentagens em relação ao total de participantes e ao 

total se aux. e ass. em adm. dos setores. 

Assim, é possível verificar que a maioria (nove) apresentaram valores acima 

de 50% de participação por setor, tendo-se, portanto uma representatividade 

significativa da amostra e por unidade organizacional. 

 

Tabela 5 - Participantes da pesquisa por lotação 

Setores 
Freq. de 

participação 
% de Participação em 

relação ao total 
% de participação em 

relação ao setor 

ADM DO CCSA 13 7,5 81,3 

ADM DO CT 18 10,3 56,3 

BCZM 17 9,8 81,0 

COMUNICA 5 2,9 27,8 

DAS 19 10,9 90,5 

DMP 19 10,9 59,4 

DDP 13 7,5 81,3 

SIN 12 6,9 44,4 

ADM DO CB 16 9,2 66,7 

ADM DO CCET 14 8,0 87,5 

DAP 28 16,1 68,3 

Total 174 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Dos dois cargos estudados, a maioria é composta por assistentes em 

administração, predominância também observada no levantamento de dados inicial. 

Nesta pesquisa teve-se que 82,8% (gráfico 5) pertenciam a esse cargo. Na prática, 
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muitas vezes as atividades exercidas entre estes dois cargos são consideradas 

semelhantes ou idênticas. No entanto, como um é da classe C e outro da D os 

salários podem diferir consideravelmente.  

 

Gráfico 5 - Porcentagem dos cargos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

  Em relação à idade dos participantes, essa variou entre 20 e 67 anos com 

desvio padrão de 12,75 e média de 38,61 anos. O gráfico 6, a seguir, mostra a 

distribuição por intervalos, verificando-se a maior concentração 107(61,5%) dos 

indivíduos de 20 a 40 anos e de 43 (24,7%) com 51 a 60 anos. 

 

Gráfico 6 - Intervalo de idade dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Em relação ao sexo, os dados mostram uma leve predominância do sexo 

masculino, conforme gráfico 7 abaixo.  

 

Gráfico 7 - Sexo dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

No que se refere ao tempo de serviço na Instituição, é possível perceber 

predominância significativa de indivíduos nos primeiros 10 anos, seja tanto na UFRN 

quanto no setor atual. Em relação à UFRN, os dados variaram de 03 meses a 44 

anos com média de 13,03 e desvio padrão de 13,53 anos. Apresentaram ainda 

frequências significativas de: 17 indivíduos com 6 anos de serviço; 14 com 5 anos; e 

14 com 3 anos, coincidindo com o elevado número de nomeações e posses 

ocorridas desde 2008 devido ao REUNI. 

Já em relação ao tempo no setor atual a variação foi de 02 meses a 38 anos, 

com média de 7,08 anos, desvio padrão de 8,86 e frequências significativas de: 19 

indivíduos com 3 anos; 16 com 2; e 11 com 6 anos. 

Dos 161 que responderam as duas perguntas, 83 (52%) estão o mesmo 

tempo na UFRN e no setor atual, ou seja, não ocorreu alteração de setor por 

qualquer razão.  Sendo que destes, 55 (34%) pertencem ao primeiro intervalo (0,16 

I ̶  05 anos). Uma possível justificativa dessa concentração logo nos primeiros anos 

seria que durante os três anos iniciais o servidor encontra-se em estágio probatório 

e embora essa condição não seja impeditiva de remoção, muito provavelmente pode 

ocorrer receio por parte do servidor que ainda se encontra em processo de avaliação 

e por vezes conhecendo as atividades e os processos de trabalho do seu setor e no 

serviço público. Outra possível justificativa encontra-se no fato de que geralmente o 
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servidor é lotado onde ocorre a necessidade de recursos humanos e por essa razão 

a sua liberação para outro setor pode acarretar prejuízos para as atividades.   

Por outro lado, tem-se que 78 (48%) mudaram de setor, desde o seu ingresso 

na UFRN, ou seja, aproximadamente metade dos participantes, nota-se no gráfico 8 

que com o aumento do tempo de serviço na UFRN, diminui-se o tempo no setor 

atual, ou seja, é possível perceber a predominância dessa movimentação de 

servidores com mais tempo na Universidade, especificamente no intervalo de 30I� a 

40 anos. No entanto, há possibilidade de a qualquer tempo e a critério da chefia e 

interesse do servidor ocorrer o remanejamento interno sem que aconteça a remoção 

oficial da unidade de lotação. 

 

Gráfico 8 - Tempo de serviço na UFRN e no setor atual 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

No que se refere ao desempenho de atividades diferentes das que são 

exigidas para o cargo 79,9% (139) responderam que não exercem e 17,8% (31) que 

sim.  

As respostas mais frequentes, dos que afirmaram, foram administrador (4); 

advogado (4); e assistente em administração (3); Destaca-se aqui a similaridade das 

atribuições dos cargos de aux e ass. em administração, e nesse sentido, 

frequentemente um aux se vê desempenhando atividades exatamente iguais as do 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

70

38

7
12

42

2 3

96

27
22

6
10

0

13

N
º 

d
e

 in
d

iv
íd

u
o

s

Tempo de serviço (anos)

UFRN

Setor atual



51 
 

ass. Citou-se ainda: auxiliar educacional e copeiro; jornalista; contador; analista de 

TI; recepcionista, bibliotecário, restaurador, assistente social, pregoeiro, 

programador visual, analista de engenharia mecatrônica e despachante. 

 Geralmente isso ocorre devido à escolaridade e/ou conhecimento técnico do 

servidor ser superior as exigidas para o cargo que exerce, nesses casos, tanto pode 

gerar insatisfação, como também sentimento de reconhecimento do potencial, como 

por exemplo, um dos participantes informou considerar isso muito importante na 

relação dele com o trabalho: 

 

Apesar de declarar no item 2 que desempenho atividades diferentes 
do meu cargo, me sinto satisfeito por realizar trabalhos diretamente 
relacionados à minha área de formação (graduação e pós). Vejo a 
anuência da chefia como reconhecimento e apoio ao meu 
desenvolvimento pessoal e institucional (Participante 35). 

 

Nesse relato percebe-se que o trabalho é fonte de satisfação já que o 

trabalhador executa atividades que o fazem se sentir capaz e valorizado. Outro 

participante coloca como sugestão essa possibilidade de reconhecimento das 

potencialidades dos servidores: 

 

Muitos dos colegas possuem qualificações de nível superior, embora 
sejam técnicos de nível médio.  A universidade poderia aproveitar 
essas qualificações num ambiente onde o servidor também se 
beneficie por "polir" suas qualificações (Participante 48). 

 

Nesse sentido, e considerando-se o grau de escolaridade, dos participantes a 

maioria de 45,4% (79) tem pós-graduação, seguida de 28,7% (50) possui ensino 

superior completo e 15,5% (27) possui ensino superior incompleto, conforme gráfico 

9 a seguir. Esses dados apontam que tanto os servidores têm buscado qualificação 

ou já ingressa com nível de escolaridade elevada, assim como também a instituição 

tem investido nesse sentido, exemplo disso, tem sido a graduação à distância de 

gestão pública oferecida para os servidores e diversos outros cursos de 

especialização, além de vagas reservadas exclusivamente para servidores em 

mestrados acadêmicos e profissionais. 
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Gráfico 9 - Grau de escolaridade dos participantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Em relação ao estado civil (gráfico 10), a amostra estudada caracteriza-se da 

seguinte forma: 78 (44,8%) solteiros, 80 (46%) casados e 16 (9,2%) separados. 

Pode-se considerar que os percentuais de casados e solteiros, representam a maior 

parte dos participantes e não apresentam diferenças significativas.  Esses dados 

relacionam-se, até certo ponto, com a idade (gráfico 6), visto que geralmente os 

mais jovens encontram-se solteiros e os mais idosos já estão casados ou 

separados. Do mesmo modo, em relação à quantidade de filhos, em que a maioria 

dos participantes não tem filhos 83 (47,7%) e 65 (37,4%) tem até três filhos. 

 

Gráfico 10 - Estado civil dos participantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 3

13

27

50

79

1

N
º 

d
e

 in
d

iv
íd

u
o

s

Grau de escolaridade

Solteiro(a)
45%

Casado(a) 
ou União 
Estável

46%

Separado 
ou 

Divorciado
(a)
9%



53 
 

Assim, tem-se que a maioria dos participantes dessa pesquisa é composta 

por assistentes em administração com leve predominância de homens e média de 

idade de 38,61 anos. Tendo, tempo de serviço de até cinco anos na UFRN e no 

setor atual. A maioria também não exerce atribuições diferentes das que são 

exigidas para o cargo e possuem nível de escolaridade elevada, com curso superior 

completo sem/com pós-graduação.  

Após essa caracterização, seguem-se os dados das condições de trabalho 

propriamente dita. 

 

 

5.4 CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

A seguir serão apresentados os resultados da percepção dos participantes da 

pesquisa em relação às condições de trabalho: aspectos contratuais e jurídicos; 

condições físicas e materiais; processos e características de trabalho; ambiente 

sociogerencial e seus respectivos fatores.  

 

 

5.4.1 Contratuais e jurídicas 

 

Os servidores foco desse estudo de caso pertencem ao Regime Jurídico 

Único – RJU, sendo regidos pela lei 8112/90. Nesse sentido, embora determinados 

direitos e deveres já estejam estabelecidos em legislações especificas, como 

incentivos, concessões, jornada de trabalho entre outras, esta parte visa 

compreender como estas condições se caracterizam na prática, assim como 

também são percebidas nos seus ambientes de trabalho.   

Inicialmente, tem-se que 94,3% dos respondentes informaram ser este o seu 

único trabalho remunerado, enquanto que a minoria de 5,7% possui uma segunda 

fonte de renda, destes, quatro afirmaram que trabalham na outra atividade cerca de 

20 horas semanais e seis das respostas variaram entre 4 a 10 horas. Sabe-se que 

embora para esses cargos estudados a jornada de trabalho determina 40 horas 

semanais, em alguns setores já ocorre a flexibilização da jornada de trabalho 

principalmente onde o atendimento ao público acontece de maneira ininterrupta e há 

ainda a possibilidade de redução da carga horária com redução do salário. Em 
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alguns casos, essa possibilidade pode ser interessante principalmente para os 

servidores que podem exercer a sua profissão de formação em outras empresas 

como escritórios, consultórios, entre outros. 

Ainda em relação à jornada de trabalho, a lei 8112/90 estabelece que seja 

“fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a 

duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites 

mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.” 

No gráfico 11 a seguir, tem-se a relação entre o que foi considerada carga 

horária “Determinada” pela instituição, a efetivamente “Praticada” pelo servidor e a 

que ele “Gostaria” de realizar. 

Assim, quando questionados sobre a carga horária “Determinada” para o seu 

cargo, a maioria 159 (91,4%) respondeu ser de 40h e 13 (7,5%) considerou 30h. 

Enquanto que, as respostas variaram de 20 a 44 horas para a carga horária 

“Práticada”, conforme se observa abaixo. 

 

Gráfico 11 - Sobre a carga horária semanal dos participantes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Constatou-se ainda que, a maioria de 112 (64,4%) deseja trabalhar “menos 

horas que atualmente” e 57 (32,8%) preferem “a mesma quantidade de horas que 

atualmente”, destes, 44 (27,7%) afirmaram trabalhar 30h ou menos, ou seja, 

mostram-se satisfeitos em relação a sua jornada de trabalho. Cabe ressaltar que 

não tiveram respostas para se trabalhar “Mais horas que no momento”.  

Provavelmente, a opção de 30h pareceu ser mais razoável em relação à 20h, 

por já ser estabelecido no Decreto nº 1.590/95 alterado pelo Decreto nº 4.836/03 que 

as atividades de atendimento ao público ou no período noturno, é facultado ao 

dirigente máximo do órgão autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de 

seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais. 

Percebe-se a relevância do aspecto da carga horária, principalmente pelos 

sentimentos que podem gerar nos colegas de trabalho, conforme os dois relatos 

abaixo: 

 

Há uma "desmotivação" entre muitos servidores que trabalham num 
mesmo setor, mas possuem cargas horárias diferentes. Em um 
mesmo setor têm pessoas trabalhando 40 horas e outros 30 horas. É 
interessante isso ser revisto para que todos tenham as mesmas 
condições e qualidade de vida melhorada (Participante 23) 
 
A questão da carga horária, pois uns são beneficiados mais que os 
outros, chegando muitas vezes a ser um incômodo estar ao lado, 
embora por poucas horas, dentro do seu ambiente de trabalho, 
vendo colegas sem produzir (Participante 16) 

 

É possível perceber a insatisfação e desconforto gerados pelas diferenças de 

carga horária entre servidores do mesmo setor. Além também dos possíveis casos 

de presenteísmo. Isso, entre outras, são possíveis fatores que colaboram 

significativamente para o sentimento de mal-estar no trabalho para muitos 

servidores. 

Ainda em relação ao tempo destinado ao trabalho, a maioria dos participantes 

informaram trabalhar “o mesmo número de horas todos os dias” e “o mesmo número 

de dias todas as semanas” “com horários fixos de entrada e de saída”, para essas 

três perguntas as respostas apresentaram moda de 5 (sempre) e média de 4,55; 

4,88 e 4,50 respectivamente, logo a maioria deles também consideraram “nunca” 

trabalhar “por turnos ou escala” apresentando média de 2,30.  

Assim, foi unânime a resposta de que trabalham cinco dias da semana aqui 

na UFRN. No entanto, em relação ao trabalho noturno (pelo menos duas horas das 
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22h às 5h), ocorreu que sete pessoas (maioria lotada na administração dos centros) 

consideraram que estão envolvidos em atividades no turno da noite ou exercem 

algumas atividades em casa. Dessas, quatro afirmaram ainda, trabalhar aos 

domingos, embora não seja algo frequente, pode ocorrer dependendo da demanda e 

dos prazos determinados pela CAPES para cadastro na plataforma sucupira pelos 

secretários de cursos de pós-graduação. Um dos participantes destacou ainda, que 

em um ano, se trabalha os quatro domingos de um mês nesse cadastramento.  

Já ao que se refere à soma de tempo de deslocamento entre a casa e o 

trabalho, essa variou entre 2 minutos e 180min com média de 41,58min, desvio 

padrão de 29,52min e moda de 30 minutos. Assim, a maioria dos servidores gastam 

em torno de meia hora no seu trajeto casa/trabalho e trabalho/casa. 

Outro aspecto considerado nessa categoria corresponde ao sistema de 

incentivo. Nesse sentindo, os servidores público federais recebem a remuneração 

que corresponde ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Desse modo, os valores poderão 

variar conforme a classe do cargo ocupado, ao grau de escolaridade, ao tempo de 

serviço, aos cursos de capacitação, a exposição a agentes de riscos insalubres ou 

periculosos entre outros.  

Por isso, registrou-se a relação entre a renda do servidor e a composição da 

renda familiar (gráfico 12), aparentemente não há diferenças significativas entre as 

alternativas, conforme gráfico a seguir. Apresenta-se como maioria de 59 (33,9%) 

que consideraram a renda como “Aproximadamente a metade” e 50 (28,7%) como 

“A única renda de sua família”. Cabe informar que o aspecto salário (sistema de 

incentivo) não apareceu nas respostas como alvo de sugestões para melhorias. 

Demonstrando, provavelmente, relativa satisfação em relação a esse item, muito 

embora não se descarte o desejo de reajustes e aumentos, como em qualquer outra 

atividade remunerada ou ainda a busca de crescimento acadêmico e/ou profissional 

através de qualificação e/ou realização de concursos públicos com salários 

melhores.  
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Gráfico 12 - Rendimento em relação à família dos participantes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Além desses fatores apresentados, seguem-se os aspectos de natureza física 

e material, analisados a partir dos seus respectivos fatores. 

 

 

5.4.2 Caracterização das condições físicas e materiais 
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mais podem gerar insatisfação nos servidores desse grupo estudado. Assim como, o 

F5: risco de acidentes apareceu em último lugar, sendo por outro lado, a condição 

pela qual eles se sentem menos expostos. 
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Gráfico 13 - Escores das condições físicas e materiais de trabalho, n=151 

 

  

  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Primeiramente em relação ao fator 4 – Exigência de esforço físico, esse 

corresponde à necessidade de executar movimentos repetitivos de mão e/ou braço 

em intervalos menores que dez e/ou um minuto; precisar levantar a voz para falar 

com as pessoas devido à presença de ruídos no ambiente e ainda usar 

equipamentos com defeito ou que exijam acentuado esforço físico ou que obriguem 

a ficar em posições dolorosas ou fatigantes. Assim, 21,2% percebem-se raramente 

expostos, 29,8% consideram muitas vezes e a maioria de 45,7% informou que 

algumas vezes estariam expostos a essas condições. 

Considerando que o trabalho administrativo, necessita que o servidor faça uso 

de equipamentos tais como: computadores, telefones, impressoras,  logo a repetição 

de movimentos seria causada principalmente pela digitação seja de documentos 

oficiais, utilização dos sistemas internos de gestão (SIG’s) ou encaminhamento de 

documentos inerentes ao setor e a atividade. Muitas vezes a forma de execução da 

atividade, a organização do mobiliário e do material de expediente ainda podem 

ocasionar as DORT’s e outras doenças, como comentado por um participante. 

 
Trabalhamos pegando muito peso (caixas de 20kg de livros) e com 
muita poeira expostos a bactérias e a doenças respiratórias 
(Participante 45). 

 

Ao que se refere ao esforço para falar, devido à presença de ruído no 

ambiente de trabalho, 18,4% informaram que algumas vezes estão expostos. Nesse 

caso, o ruído relatado pelos participantes refere-se ao provável mau funcionamento 

dos aparelhos de ar-condicionado. Isso ao longo do tempo pode provocar estresse 

em quem se sente incomodado com o barulho. Outra questão importante, diz 

respeito a sua limpeza e manutenção, pois se não for executada com frequência 

adequada pode provocar inúmeros problemas respiratórios devido a presença de 

mofo e ainda tornar o ambiente excessivamente frio ou insuportavelmente quente. 

Para 16,7% dos participantes algumas vezes sentem calor desconfortável em seu 

ambiente de trabalho. 

Talvez por isso, o fator 2 - espaço de trabalho apresentou resultado 

estatisticamente igual ao fator 4 - exigência de esforço físico. Considera-se o espaço 

de trabalho, além das características do local propriamente dito, o uso da internet 

para fins profissionais no setor e/ou fora dele, como o exemplo já citado dos 
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secretários de pós-graduação que em determinados períodos realizam atividades do 

setor em casa. As exigências psíquicas estressantes também são consideradas 

nessa análise, por isso, 67,5% refere-se que algumas vezes se expõe a essas 

exigências no espaço de trabalho enquanto que 16,6% consideram-se expostos 

muitas vezes. A disposição e organização do material também apareceram como 

inadequado para executar as atividades, assim um respondente sugeriu para 

melhoria das condições de trabalho: 

 

Salas de trabalho mais amplas, com espaços para arquivar de forma 
correta o material, evitando processos nas mesas, sem condições do 
servidor trabalhar de forma correta e sendo amontoados em alguns 
locais, escorregando nas mesas (Participante 127). 

 

Em terceiro lugar, de acordo com a média dos fatores, aparece o fator 3 – 

Aspectos físico-químicos, em que 67,5% sentem-se raramente expostos e 29,8% 

algumas vezes. Justificam-se esses resultados, pois as atividades não são 

realizadas em laboratórios nem se exige o manuseio de substâncias químicas, 

exceto nos casos de desempenhar atividades em laboratórios (caracterizando 

desvio de função). Os casos que se refere a algumas vezes, diz respeito, por 

exemplo, à exposição à fumaça de cigarro de outras pessoas; ou de fatores físicos 

como a iluminação insuficiente ou excessiva, o calor e a umidade também são 

considerados, assim como, o uso de equipamento de proteção individual.  

O EPI serve para proteger o trabalhador dos riscos aos quais se expõe, como 

substâncias químicas, materiais com doenças infecto-contagiosas e pequenos 

acidentes de trabalho. Assim, quanto mais ele se sente seguro em relação à 

possibilidade de se evitar o desenvolvimento de doenças ocupacionais ou a 

exposição a situações estressantes, menos sentirá exposto aos aspectos 

psicobiológicos - fator 1. Os resultados indicaram que a maioria 73,50% considera 

que raramente se expõe a essas condições. 

Como no trabalho administrativo, o principal tipo de risco existente é o 

ergonômico, ocasionado principalmente pelas posturas inadequadas. Nesse sentido, 

é relevante que o trabalhador também tenha conhecimento das possibilidades de 

adequar os equipamentos e mobiliário da melhor maneira possível. 

E por último, nesta categoria ficou o fator 5 – Risco de acidentes com 90,7% 

considerando que raramente estão expostos a esse tipo de risco nas atividades que 
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desenvolvem. Os casos que consideraram algumas vezes (6,6%) foram aqueles que 

se lembraram dos acidentes de trajeto que também são considerados acidentes de 

trabalho e, portanto não estão isentos desse tipo de risco.  

A seguir serão apresentados os resultados referentes aos processos e 

características do trabalho. 

 

 

5.4.3 Processos e características do trabalho 

 

Nesta categoria, os fatores mostrados são: F1 - Espaço de autonomia; F2 - 

Complexidade e responsabilidade; F3 - Organização do tempo e F4 - Estímulo à 

colaboração. Tendo médias um pouco maiores que as da categoria anterior, 

variando de 2,52 a 3,5. Abrangendo os aspectos referentes ao conteúdo das 

atividades de trabalho, a organização e divisão do trabalho, às demandas do posto 

de trabalho, aos modos de execução das atividades, ao desempenho e aos modos 

de autonomia e ação (BORGES, et al., 2013a, p. 215). 

 

Gráfico 14 - Escores dos processos e características do trabalho, n=151 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Em primeiro lugar, apareceu o fator 4 – Estímulo à colaboração, nesse são 

considerados o quanto os servidores poderão receber ajuda dos colegas, da equipe 

e dos superiores e chefes para a execução das tarefas. Assim, 25,2% afirmaram que 

podem receber durante todo o tempo, 43,7% muitas vezes e 27,8% algumas vezes. 

Realmente, não há restrições ou impedimentos para a prática da colaboração entre 

os servidores, exceto em alguns casos como, por exemplo, os que exigem sigilo. No 

entanto, essa prática nem sempre é possível ou estimulada, devido à diversos 

fatores, tais como: falta de pessoal ou mau dimensionamento, sobrecarga de tarefa,  

“falta de comprometimento” com as atividades e/ou ainda problemas nas relações 

entre colegas e/ou com gestores. Como exemplificado nos relatos abaixo: 

 

Alguns servidores têm sobrecarga excessiva de tarefas em 
quantidade e qualidade (diversidade de tarefas) em relação a outros 
setores. Destaco as secretarias de pós-graduação da UFRN como 
exemplo disso (Participante 146).  
 
[...] há um número insuficiente de funcionários em meu local de 
trabalho (Participante 114). 
 
A quantidade de funcionários é mal dimensionada para a carga de 
trabalho; não sendo levada em conta as ferias do funcionário ou 
afastamento por doença (Participante 130). 
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Algumas das medidas sugeridas visam melhorar a interação entre os 

servidores e com os gestores, como: 

 

Criar um ambiente onde todas as pessoas possam se sentir bem 
com a gerência, com elas mesmas e com os colegas de trabalho, e 
estar confiantes na satisfação das próprias necessidades, ao mesmo 
tempo em que cooperam com o grupo (Participante 16). 
 
Implementar mecanismos através de cursos, palestras e seminários, 
visando acima de tudo uma união, um bom relacionamento humano 
entre todos os servidores [...] (Participante 22). 
 
Treinamento das Chefias para a função, e para a forma de lidar com 
os subordinados; Treinamento mais adequado a função que se vai 
exercer; Maior informação das atribuições de determinadas funções, 
assim como de direitos (Participante 9). 

 

Dessa maneira, tem-se que apesar de o estímulo a colaboração aparecer em 

primeiro lugar, esse fator sofre essas várias influências relatadas. 

 Em seguida, o segundo fator com maior média foi o 2 -  Complexidade e 

responsabilidade, com 7,3% expostos a todo tempo, 37,7% muitas vezes, e 36,4% 

algumas vezes. Esse fator envolve entre outras o quanto o servidor considera que 

realiza tarefas complexas, em ritmo acelerado, resolve problemas imprevistos, tem 

prazos muito rígidos e curtos, interrompe uma tarefa para realizar outras, responde 

por erros técnicos, danos a equipamentos e outros objetos. Nota-se que a maioria 

dos servidores tem conhecimento das suas responsabilidades e do nível de 

complexidade das atividades realizadas. Entretanto os relatos abaixo, demostram 

exemplos de casos em que há falta de responsabilidade e terminam por causar mal-

estar em alguns servidores, pois consideram que: 

 

[...]. Servidores relapsos não são punidos e prejudicam o andamento 
das atividades, sobrecarregam outros servidores e geram estresse e 
conflitos no ambiente de trabalho (Participante 05).  
 
Os servidores novos absolvem(sic) todas as tarefas dos servidores 
antigos e os mesmos ficam quase sem atividades administrativas 
(Participante 46) 
 
Alguns tem uma visão muita errada do serviço público pela falta de 
comprometimento de muitos colegas que nunca tiveram nenhuma 
advertência (Participante 38) 
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 Em terceiro lugar, estatisticamente empatado com o segundo, está o fator 1 - 

Espaço de autonomia apresentando média de 2,7 e 39,1% que percebe-se muitas 

vezes com autonomia, 37,7% algumas vezes e 19,9% raramente. Neste fator, é 

avaliado o quanto os servidores podem escolher ou modificar os métodos, a ordem e 

o ritmo de trabalho, ou o quanto pode planejar e por em prática as suas ideias e 

fazer um trabalho bem feito nas condições em que se encontra.  

 Por último, nesta categoria, encontra-se o fator 3 – Organização do tempo, 

que significa dizer quanto o servidor percebe-se livre para fazer pausas quando 

desejar e/ou tirar férias ou dias de folga do trabalho, assim como também é definido 

o seu horário e como é acordado entre os colegas. Desse modo, teve-se que 51,7% 

percebem essas possibilidades algumas vezes. Nos casos em que não há controle 

através do ponto eletrônico, essa flexibilidade também é influenciada pelo 

compromisso que o servidor possui e pelo seu senso de responsabilidade, pelo seu 

estado de saúde e até mesmo pela observação da chefia e dos colegas; 22,5% 

consideram raramente, pois muitas vezes o setor exige rigorosamente a presença 

do servidor a partir e durante determinado horário, principalmente quando há 

atendimento ao público. Em relação à escolha do período de férias, especialmente 

para os servidores que trabalham nos centros acadêmicos e em bibliotecas, 

algumas vezes estas coincidem com as do calendário acadêmico. E 24,5% 

consideram que muitas vezes é possível organizar o tempo no setor de trabalho.  

A seguir apresentam-se os fatores relacionados ao ambiente sociogerencial, 

quarta e última categoria das condições de trabalho. 

 

5.4.4 Ambiente sociogerencial 

 

As condições de trabalho relacionadas ao ambiente sociogerencial 

apresentam como fatores: F1 – Organização das atividades; F2 – Infraestrutura e 

pressão; F3 – Oferta de informação de saúde; F4 – Discriminação social; F5 – 

Participação; F6 – Violência; e F7 – Ambiente conflitivo. O gráfico 15 a seguir mostra 

as médias, desvios-padrões e porcentagens dos intervalos desses fatores. 
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Gráfico 15 - Escores do ambiente sociogerencial, n=151 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 A categoria ambiente sociogerencial não apresenta médias altas, variando de 

1,04 a 1,78, o que significa que os servidores consideram-se raramente expostos a 

esses fatores. Inicialmente, o fator 5 – Participação é o que apresenta a maior média 

destas. Esse fator considera, por exemplo, se o servidor foi consultado a respeito de 

mudanças na organização, se tem conversado com a chefia a respeito do seu 

desempenho e dos problemas relacionados ao trabalho. As respostas concentraram-

se na participação algumas vezes (44,4%) e raramente (39,7%). Esses baixos 

índices pode ser evidenciado com o que foi relatado por alguns dos participantes. 

 

A falta de diálogo entre as chefias (professores) e técnicos é 
recorrente. Eles sempre chegam com pedidos em cima da hora e 
com a necessidade de "salvar o mundo", e raramente acatam uma 
sugestão (Participante 42). 
 
É preciso haver mecanismos para que as chefias não possam obstar 
a concretização de direitos dos servidores, tal como pedidos de 
remoção. O lançamento de edital para tutelar tal direito é uma 
solução (Participante 4). 
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 Esse relato exemplifica um pouco da sensação do servidor em relação a sua 

chefia e ao modo como algumas demandas são encaminhadas. 

 Em segundo lugar aparece o fator 2 – Infraestrutura e pressão que analisa a 

falta de material e equipamentos e se as exigências são desproporcionais às 

condições de trabalho. Dos participantes, 55,6% consideram que raramente e 29,1% 

algumas vezes. Ocorrem situações em que há os equipamentos, mas o seu 

funcionamento está comprometido, podendo gerar situações desagradáveis, 

principalmente quando existem outros fatores que agravam a situação como 

pressão, sobrecarga, além de condições ambientais, como temperatura, umidade e 

problemas de relacionamento. O relato abaixo exemplifica um caso em que o calor, 

juntamente com a necessidade de melhorar os equipamentos e a infraestrutura para 

executar a tarefa torna-se incomodo durante o trabalho. 

 

Aqui falta ar condicionado em alguns setores e muitas vezes o calor 
é insuportável. Precisa melhorar os equipamentos, como computador 
e instalação de elevadores para transportar livros de um pavimento a 
outro (Participante 111). 

 

Em outros casos, o servidor embora esteja exposto a determinados riscos, 

não tem conhecimento da sua exposição, como por exemplo, muitas vezes uma 

postura inadequada (risco ergonômico), parece ser a mais confortável para se 

trabalhar. Há ainda, as situações em que, embora se esteja exposto a riscos como 

mofo em documentos antigos e poeira em arquivos, bibliotecas, secretaria, entre 

outros, o uso do EPI pode causar incômodo e por isso, o servidor/trabalhador 

resolve não usá-lo, seja uma máscara que dificulta a respiração, ou uma luva por 

dificultar o tato.  

Assim, é relevante conhecer sobre a oferta de informação de saúde (fator 4), 

ou seja, o quanto que os servidores são informados a respeito dos riscos a 

acidentes e de adoecimento decorrente do trabalho. Para 73,5% dos participantes 

informaram raramente e 19,9 muitas vezes.  

O fator 1 – Organização das atividades aparece em quarto lugar e envolve 

ações como realizar tarefas desagradáveis, diferentes das do cargo, conflitivas ou 

contraditórias. Tendo assim, apresentado resultados como: 68,2% raramente e 

21,9% muitas vezes. 
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Juntamente com esse, apareceu o fator 7 – Ambiente conflitivo, ou seja, na 

avaliação dos servidores o quanto que se considera que há conflitos com colegas e 

chefias e ainda exigências conflitantes com seus princípios e valores. 77,5% 

consideram que raramente e 18,5% algumas vezes.  

Em seguida ficou o fator 6 - violência em que foram avaliadas as ameaças de 

violência física; agressões verbais; intimidações/ perseguição e discriminação por 

sexo a maioria apresentou 94,0% sendo raramente. 

Por fim, o fator 4 – Discriminação social que avaliou o quanto os servidores se 

sentem expostos às condições como discriminações ligadas à idade, ou a 

características pessoais e ainda o assédio sexual. Nesse fator teve-se 96,0% de 

raramente.  

A maioria das pessoas trabalham com pelo menos duas pessoas no seu local 

de trabalho (gráfico 16), sendo que, sete disseram ser responsáveis pela equipe ou 

setor, o que significa que geralmente há os fatores de relacionamento a se 

considerar nessas análises, tanto dos servidores entre si como com os gestores.  

 Após apresentação desses fatores do ambiente sociogerencial, é oportuno 

observar também os aspectos relativos à percepção dos servidores em relação à 

saúde. 

 

Gráfico 16 - Quantidade de pessoas que trabalha com o servidor 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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5.5 ASPECTOS DA SAÚDE 

 

Os dados de saúde apresentados até o momento corresponderam a 

levantamentos dos registros no SIAPE-Saúde, informado os principais tipos de 

licenças, setores e cargos. Portanto, nesta seção, mostra-se a ocorrência de 

afastamento do trabalho (período de 2010 a 2014) informado pelos participantes 

dessa pesquisa, e quais eles associaram às condições de trabalho. Além disso, são 

expostas considerações e sugestões dos servidores para contribuir com a melhoria 

da saúde e do ambiente laboral. 

Observa-se na tabela 6 a seguir, que dos participantes, 81 afirmaram que 

“não” se afastaram do trabalho por problema de saúde, mas seis realizaram 

tratamento mesmo não tendo se afastado. Temos ainda que 69 se afastaram “entre 

1 a 3 vezes”, sendo que 21 fizeram tratamento e 48 não; e que 22 pessoas se 

afastaram “mais de 3 vezes” e 11 fizeram tratamento e 11 não. No total, 39 

servidores afirmaram terem feito algum tipo de tratamento por sintomas gerados pelo 

trabalho, enquanto que outros 59 embora tenham tirado licença pelo menos uma 

vez, não realizaram tratamento. 

 

Tabela 6 - Relação entre nº de afastamentos entre 2010 e 2014 e tratamento de sintomas 
gerados pelo trabalho 
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Afastamento do trabalho por problema de saúde no 
período de 2010 e 2014 Total 

Não 
Entre 1 a 3 

vezes 
Mais de 3 

vezes 
Não 

respondeu 

Sim 6 21 11 1 39 

Não 75 48 11 1 135 

Total 81 69 22 2 174 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Após esses resultados e sabendo que a universidade possui o PQVT “Viver 

em Harmonia” tendo como objetivo: “promover a adoção de um estilo de vida mais 

saudável entre os seus servidores, por meio de ações que busquem a qualidade de 

vida, proporcionando bem-estar e satisfação pessoal.” (UFRN, 2015), procurou-se 

saber a porcentagem de participação nas ações do programa. Assim, no gráfico 17 a 
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seguir é possível observar que apenas 18% responderam que participam de alguma 

atividade do PQVT da Instituição. Nessa questão, algumas pessoas afirmaram 

dificuldade em realizá-la devido a maioria das ações acontecerem no horário do 

expediente, conforme um participante colocou: 

 

A jornada de trabalho 40h/semanais, e o ritmo de trabalho não 
possibilita realizar outros cursos de qualificação e atividades físicas 
(Participante 24). 

 

Gráfico 17 - Participação nas ações do PQVT “Viver em Harmonia ” 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 Os participantes informaram as atividades listadas no quadro 4 abaixo. Sendo 

as mais citadas: massagem, dança, ginástica laboral, musculação e natação, 

embora tenha sido bastante diversificada as  respostas, a maioria está relacionada 

com a prática de atividades físicas. 

 

Quadro 4 - Atividades realizadas no PQV pelos participantes 

Atividades listadas pelos participantes (nº de citações) 

Massagem (8) 
Dança (3) 
Ginástica laboral (3) 
Musculação (3) 
Natação (3) 
Vôlei (2) 
Lian gong (2) 
Projeto Vida com Maturidade (2) 
Qualivita - CCSA (2) 
Técnicas de relaxamento (2) 

Acupuntura 
Box chinês 
Café da Manhã  
Canto 
Cursos de capacitação  
Futebol e futsal 
Seminário de integração do servidor 
Tendas de promoção à saúde DAS 
Terapia auricular 
Yoga 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

  

Sim
18%

Não
81%

Não 
responderam

1%



71 
 

No que diz respeito aos problemas de saúde apresentados pelos participantes 

da pesquisa, o quadro 5 mostra os relacionados aos transtornos mentais e 

comportamentais informados pelos participantes e os que foram registrados pelo 

serviço de perícia em saúde dos respectivos setores estudados. 

Dos que foram relacionados, o estresse, a ansiedade e a depressão foram os 

três dos quatro mais citados entre os participantes e os três que também 

apareceram entre registros do SIAPE-Saúde. Outros ainda podem, naturalmente 

estarem relacionados, como a insônia, citado por um participante além de ser 

considerado um transtorno não-orgânico do sono (F51.0) ela pode ser causada pela 

depressão, ansiedade entre outros. Ocorreu ainda a citação de enfermidades sem 

especificação como os exemplos de “problemas emocionais” e “psiquiátrica”.  

 

Quadro 5 - Relação dos transtornos mentais e comportamentais nos setores pesquisados 

Enfermidades 
informadas nos questionários 

(nº de citações) 

Enfermidades 
SIAPE Saúde 

 Estresse (4);  
 Ansiedade (4); 
 Depressão (2); 
 Síndrome do pânico (2);  
 Problemas emocionais

1
;  

 Pequeno mal;  
 Insônia; 
 Psiquiátrica

1
. 

 

 Depressão; 
 Transtorno bipolar; 
 Transtorno devido ao uso do álcool; 
 Ansiedade; 
 Misto Ansioso e depressivo; 
 Estresse; 
 Esquizofrenia; 
 Transtorno de adaptação; 
 Agorafobia; 

Fobia social. 

Fonte: SIAPE-Saúde, 2014 (UFRN – jan/2011 a jun/2014 – aux e ass. em adm. dos 11 setores 
pesquisados – 40 registros); Dados da pesquisa, 2015. 
1
Termo informado pelo participante. 

Nota: Optou-se em não especificar por setor, a fim de evitar possíveis identificações do servidor e do 
afastamento para tratamento de saúde.  

 

Os resultados apresentaram quatro ocorrências para “estresse” como sendo 

relacionado ao trabalho.  Para Camelo e Angerami (2008), os estressores 

ocupacionais estão frequentemente  ligados  à  organização  do trabalho,  como  

carga  de  trabalho  excessiva, condições  insalubres  de  trabalho,  falta  de 

treinamento  e  orientação,  relação  abusiva  entre supervisores  e  subordinados,  

falta  de  controle sobre  a  tarefa  e  ciclos  trabalho-descanso incoerentes  com  os  

limites  biológicos. A monotonia e a fragmentação das atividades, assim como outros 

aspectos relacionados à organização e ao conteúdo do trabalho, tais como 
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sobrecarga, conflito e ambiguidade de papel, também são apontados como 

possíveis estressores. Um participante relatou o ocorrido durante esse período. 

 

Entre 2013 e 2014 precisei mudar de setor devido a problemas de 
estresse e falta de condições de trabalho do setor anterior. Também 
solicitei afastamento de 8 meses não remunerados para tratamento. 
Possivelmente, se esse questionário fosse aplicado 1 ano atrás as 
respostas seriam diferentes (Participante 30). 

 

Neste caso, o relato transmite a ideia que o estresse estaria relacionado com 

as condições de trabalho do setor anterior. Nota-se ainda o grau de mal-estar, pois 

optou-se em ausentar-se do trabalho através da licença para tratar de interesse 

particular, que é sem remuneração, ao invés de apresentar o atestado médico e ter 

o direito a licença para tratamento da própria saúde. 

Outro problema de saúde, que apareceu entre as respostas e aparece em 

primeiro lugar nos registros do SIAPE-Saúde é a depressão, caracterizada pela 

tristeza sem motivo justificável, o desânimo, o desinteresse pela vida e pelo trabalho, 

a irritabilidade, a inapetência e a insônia. O sentimento de vazio, de falta de sentido 

na vida e de esgotamento caracteriza os casos mais graves, chegando às ideias e 

tentativas de suicídio. Outro aspecto importante da depressão é o silêncio a 

dificuldade de falar que o deprimido apresenta. As depressões são avaliadas em 

gradações que vão de leves a graves, passando pelas moderadas com e sem 

sintomas psicóticos. A OMS já prevê que em 2020, a depressão será a segunda 

causa de perda de dias de trabalho por doença no mundo (JARDIM, 2011, p. 86). 

Rouquayrol e Gurgel, (2013, p.361), citando GLINA et al., 2001 comenta que 

a depressão e a ansiedade estão entre as mais frequentes causas de afastamento 

do trabalho e há evidências que relacionam o estresse decorrente de situações de 

trabalho inadequadas com a ocorrência de morbidade psiquiátrica. 

Além das enfermidades relacionadas a transtornos mentais e 

comportamentais citados pelos participantes, outros problemas de saúde também 

foram informados como sendo relacionados às condições de trabalho, conforme se 

observa no quadro 6. Nota-se a predominância das doenças do aparelho respiratório 

e do aparelho osteomuscular. 
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Quadro 6 - Outras enfermidades informadas nos questionários 

Grupos Enfermidades 
informadas nos questionários (nº de citações) 

Doenças do aparelho respiratório  
 

Alergia (7); Sinusite (4); Rinite (2); Asma (2); 
Pneumonia. 

Doenças do aparelho osteomuscular  Dores de coluna, muscular e costas (3);  
Hérnia de disco cervical (2); Tendinite (2); Tendinopatia; 
Bursite; Inflamação no punho; LER; Fascite plantar 

Doenças do aparelho circulatório  Hipertensão arterial (2); Varizes (2). 

Acidente no trabalho  Corte na mão. 
Outros Conjuntivite; Gastrite. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Alguns dos problemas apresentados pelos servidores podem encontrar 

relação com os riscos ambientais propriamente ditos. Como por exemplo, o risco 

ergonômico, principal dos ambientes administrativos, gerado por postura 

inadequada, podem ocasionar esforços na musculatura e nas articulações 

provocando os DORT’s – Disturbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. 

Riscos químicos e/ou riscos biológicos podem provocar as doenças do aparelho 

respiratório tais como: alergia, asma, pneumonia. Há ainda, os riscos de acidentes, 

esse último pode possuir inúmeras fontes geradoras, inclusive um dos participantes 

registrou o acidente de trabalho que sofreu (quadro 6). 

No quadro 7 a seguir são apresentados os principais riscos registrados nos 

PPRA’s referente aos ambientes administrativos da UFRN pela COPS/DAS e as 

respectivas medidas corretivas recomendadas.  

 

Quadro 7 - Riscos dos ambientes administrativos 

Riscos  Fontes geradoras 
Medidas corretivas 

recomendadas 

 
 
 
 
 
 

Ergonômico 
 
 
 
 
 
 
 

 Mobiliário e atendimento ao público: 
Existe uma considerável variedade de 
mobiliário, sendo que alguns não 
apresentam condições de regulagem 
para atender as características 
antropométricas dos colaboradores. O 
problema ergonômico é agravado pelos 
vícios de posturas incorretas. 

 Postura inadequada: atividades 
realizadas na posição em pé e sentada 
(cadeiras bancos e mesas inadequadas). 

 Prover pausas periódicas para 
alongamentos; 

 Adequação do mobiliário; 
 Assegurar bons níveis de 

iluminação e posicionamento 
das luzes. 
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Riscos  Fontes geradoras 
Medidas corretivas 

recomendadas 

Biológico 

 Provenientes dos fungos e  em  alguns  
casos  das  bactérias  que  se encontram  
em  livros, arquivos ou ainda em paredes 
mofadas. 

 Utilização de equipamento de 
proteção individual; 

 Reparos nas infiltrações das 
paredes. 

Acidentes 

 Arranjo físico inadequado e mobiliário 
com quinas vivas; 

 Falta de sinalização em escadas e 
rampas de acesso; 

 Fiações expostas podendo ocasionar 
choques elétricos. 

 Adequação do mobiliário; 
 Sinalizar escadas e rampas de 

acesso; 
 Organização da fiação que 

estão expostas e aglomeradas. 

Químicos 
 Produtos químicos armazenados no 

almoxarifado. 

 Utilização de equipamento de 
proteção individual; 

 Manter o ambiente limpo e 
organizado; 

 Manusear os produtos 
químicos de maneira 
adequada. 

Fonte: COPS - PPRA’s dos setores administrativos 

 

 O quadro 8 a seguir, lista as sugestões dadas pelos servidores de cada setor 

para melhoria das condições de trabalho. Nota-se que são frequentes as 

relacionadas com melhoria e disponibilidade de equipamentos; melhoria do espaço 

físico; possibilidade de participação dos servidores no planejamento; flexibilização 

da jornada de trabalho/horário corrido; capacitação das chefias, aumento do número 

de servidores e ações que promovam a interação entre os setores e servidores, 

melhorando o relacionamento interpessoal. 

 

Quadro 8 - Ações ou medidas sugeridas para melhoria das condições de trabalho 

Setor Ações ou medidas sugeridas para melhoria das condições de trabalho 
(nº de citações) 

ADM DO 
CCSA 

 Redução de carga horária; 
 Aumentar o número de integrantes da equipe de trabalho; 
 Disponibilidade de programa ou aplicativo de agenda eletrônica para tarefas e eventos 

da unidade; 
 Ampliação das formas de acolhimento e reconhecimento dos servidores nos seus 

setores de trabalho de forma institucionalizada para todos da UFRN; 
 Criação de espaço físico (depósito). 

ADM DO CT 

 Permitir seis horas corridas (4); 
 Espaço físico e melhores equipamentos (2); 
 Capacitação das chefias; 
 Contratação de mais servidores efetivos; 
 Trabalhar em um local onde a quantidade de alunos fosse menor; 
 Melhorar a saúde. 

BCZM 

 Equipamentos para transporte de material pesado e com poeira (2);  
 Sala maior com mais conforto e melhor adaptação para os equipamentos e locomoção 

dos servidores; 
 Melhorar os computadores e instalação de elevadores para transportar livros de um 

pavimento a outro; 
 Turno de 6h corridas; 
 Janelas para circulação do ar em algumas salas;  
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Setor Ações ou medidas sugeridas para melhoria das condições de trabalho 
(nº de citações) 

BCZM 
Cont. 

 Aproveitamento das qualificações dos servidores; 
 Atuação da chefia na resolução de questões internas de relacionamento; 
 Melhorar a qualidade da climatização em alguns setores. 

COMUNICA 
 Melhoria de alguns equipamentos como cadeiras, ar- condicionado; 
 Formalização da jornada de 40 para 30h semanais. 

DAS 

 Melhoria do ambiente físico, instalações, material de expediente e limpeza; 
 Reuniões de equipe mais frequentes; 
 Criar um ambiente onde todas as pessoas possam se sentir bem com a gerência, com 

elas mesmas e com os colegas de trabalho, e estar confiantes na satisfação das próprias 
necessidades, ao mesmo tempo em que cooperam com o grupo; 

 Distribuição de tarefas, como também horário para todos, ou seja, que todos tenham a 
responsabilidade de tanto para cumprir com os seus horários como também com suas 
tarefas diárias; 

 Oferta de serviço humanizado; 
 Aumentar minha equipe de trabalho; 
 Reconhecimento e valorização dos funcionários;  
 No momento seria melhoria do espaço físico e mobiliário, mas será resolvido no prédio 

novo. 

DMP 

 Mais funcionários; 
 Horário corrido e aumento de salário; 
 Turno corrido, com cada funcionário tendo um substituto; 
 Melhorar a iluminação da sala;  
 Mudança de departamento; 
 Melhor e efetiva atuação da ouvidoria; 
 Questão ergonômica - cadeiras; descanso para pés; ambiente aconchegante. 

DDP 

 O turno contínuo (30h/semanais) - 2 
 Melhor distribuição dos trabalhos; 
 Melhor espaço físico; 
 Instalações físicas; 
 Capacitação das chefias; 
 Acessibilidade (menor uso de escadas); 
 Manutenção preventiva; 
 Interação com outros setores da UFRN; 
 A própria UFRN dispor de laboratórios onde sejam realizados os exames periódicos e 

aumentar a divulgação dos serviços que o das disponibiliza (especialidades médicas, 
vacinas e outros); 

 Mais rapidez nas solicitações para conserto e manutenção de equipamentos (ar-
condicionado/ lâmpadas queimadas). 

SIN 

 Horários mais flexíveis - (6 horas por dia) (2); 
 Equipamentos para melhorar o trabalho; 
 Mais diálogo e sugestões que venham a acrescentar;  
 Incentivos por qualidade do trabalho. Folgas extras. Viagens. 

ADM DO 
CB 

 Maior espaço físico, diminuição de ruídos, aquisição de mobiliário ergonômico; 
 Capacitação das chefias; 
 Maior informação das atribuições de determinadas funções, assim como de direitos; 
 Criação de um setor de patrimônio dentro do centro; 
 Dimensionar melhor as secretarias de pós-graduação; 
 Ter um bebedor disponível (água mineral) na sala. 

ADM DO 
CCET 

 Horário corrido (4); 
 Verificação periódica da ergonomia; 
 Comunicação do SINFO sobre alterações feitas no SIPAC; 
 Atualização dos telefones da reitoria. 

DAP 

 Melhorar o espaço e ambientação do local de trabalho (5); 
 Planejamento das atividades com participação dos servidores (2); 
 Trocar o aparelho de ar-condicionado (2); 
 Atividades de integração interpessoal; 
 Melhores condições físicas de trabalho; 
 Cadeiras melhores; sala maior; descanso para os pés; 
 Forma correta de regulagem de cadeiras, altura de monitor, uso de teclado, entre outros. 
 Avaliação da atuação dos gestores (chefias imediatas, pró-reitores e Reitor); 
 Melhoria na quantidade e qualidade dos banheiros do DAP; 
 Reforma da parte elétrica. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Os resultados encontrados demostram possíveis relações entre as condições 

de trabalho em suas subcategorias e as enfermidades encontradas como 

predominantes (psíquicas, osteomusculares e respiratórias) nos registros de saúde e 

nos relatos dos participantes da pesquisa. O grupo foco desse estudo também 

apareceu como cargos com significativos quantitativos de afastamento e embora 

alguns escores das condições de trabalho levem a considerar que os participantes 

sintam-se satisfeitos, muitos relatos exprimem um sentimento de injustiça, através 

da desigualdade de direitos e deveres tidos como fatores de insatisfação. A exemplo 

cita-se a carga horária, apontada como fator de desmotivação, sendo inclusive a sua 

redução uma das principais medidas sugeridas, além disso, a melhoria de mobiliário, 

de equipamentos e do espaço físico também apareceram como sugestões. 

Relacionamento com chefia e colegas apresentam bons escores, no entanto relatos 

demonstram aspectos que precisam de atenção, principalmente ao que se refere à 

gestão, pois se verificou ainda necessidade de participação dos servidores nas 

decisões. 

Nesse sentido, a seguir serão discutidos esses resultados e sua relação com 

os estudos já realizados e alguns estudiosos sobre o tema.  
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6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CONDIÇÕES DE 

TRABALHO E SAÚDE PSIQUICA 

 

Nos últimos anos, é notório o aumento no número de afastamentos do 

trabalho por licenças médicas em decorrência de queixas relativas ao sofrimento 

psíquico na classe trabalhadora, sendo as condições de trabalho um parâmetro de 

significativa importância a se considerar quando se analisa mais atentamente a 

etiologia de tais queixas. 

Discutir as relações existentes entre condições de trabalho e saúde psíquica 

implica em considerar fatores e aspectos de variadas fontes. Tentar compreendê-las 

constitui uma tarefa complexa que, necessariamente, envolve uma análise 

multifatorial dos riscos ocupacionais. Neste sentido, a partir da abordagem 

psicossociológica, com perspectiva epidemiológica do trabalho (BORGES et al., 

2013b), este estudo visou ampliar a compreensão sobre tais relações, focando-se no 

impacto do trabalho sobre a saúde psíquica dos servidores técnico administrativos 

em uma instituição federal de ensino superior-IFES. 

Inicialmente, procurou-se detectar os principais tipos de enfermidades, 

inclusive às relacionadas a transtornos psíquicos e comportamentais, que 

ocasionaram afastamento do trabalho entre os servidores da UFRN durante o 

período de jan/2011 a jun/2014. Desse modo, através do levantamento de dados 

secundários registrados no SIAPE – Saúde foi possível constatar que os principais 

problemas de saúde que levaram os servidores (docentes e técnicos) da instituição 

a se afastarem do trabalho estão relacionados, em primeiro lugar, aos transtornos de 

natureza psíquica, seguido pelas doenças osteomusculares e do aparelho 

respiratório. Essa mesma relação se repete ao se efetuar o levantamento para o 

cargo específico de assistente em administração durante o mesmo período. Neste 

grupo, dentre as inúmeras queixas relativas a transtornos psíquicos e 

comportamentais registrados, os mais recorrentes foram o transtorno misto ansioso 

depressivo, a depressão (grave e moderada, sem sintomas psicóticos), o transtorno 

afetivo bipolar (episódio depressivo com e sem sintomas psicóticos), a reação aguda 

ao estresse e o transtornos devido ao uso de álcool – síndrome da dependência.  

Corroborando com esses resultados, em um estudo desenvolvido no Distrito 

Federal, observou-se que essas doenças correspondiam a cerca de 60% dos 

motivos de afastamento. Em segundo lugar, destacou-se o mal-estar relacionado a 
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dores musculares, que tradicionalmente era a razão das ausências. Para 

Suertegaray (2014), os funcionários públicos do Distrito Federal-DF sempre sofreram 

com o estresse e a depressão causados pela rotina profissional. No entanto, agora 

mais pessoas têm falado a respeito disso. Entre as principais queixas dos 

servidores, estava a falta de comunicação, gestores despreparados, normas rígidas, 

sentimento de estar afastado do planejamento e ausência de vocação. 

Muitas vezes, os problemas de saúde vêm acompanhados de consequências 

somáticas, a exemplo das lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (LER/DORT), embora não se possa afirmar que as 

condições e a organização do trabalho sejam as únicas causas para o aparecimento 

dessas patologias (MERLO, 2011). 

Os transtornos mentais/psíquicos e comportamentais - TCM relacionados ou 

não ao trabalho apresentam certa prevalência entre os servidores públicos. 

(CAMPOS, 2006). Em 2002, em um levantamento que procurou traçar o perfil de 

morbidade na UFRN, os transtornos relacionados ao aparelho circulatório 

apareceram na frente dos transtornos mentais e comportamentais (TCM). Naquela 

época, os TMC era a quinta causa de morbidade geral, sendo a quarta causa entre 

as mulheres e a quinta entre os homens (SILVA, 2003). 

De 2002 até 2014, muitas foram às mudanças experienciadas pelos 

servidores da Instituição e inúmeras as alterações nas condições e na forma como o 

trabalho se processa ocorreram. Nesse sentido, polivalência, habilidade na 

resolução de problemas, iniciativa e pró-atividade fazem parte do novo “perfil” do 

técnico no serviço público. Sem duvida, a UFRN cresceu, se modernizou e recebeu 

um grande contingente de novos servidores. Neste sentido, mesmo considerando 

que a natureza da tarefa, em si, não sofreu grandes modificações, as exigências do 

cargo se ampliaram e em quase todos os setores é possível identificar formas 

diferentes de se comunicar (canais inovadores e, concomitantemente, arcaicos), 

novas relações hierárquicas, incorporação de novas tecnologias ao mesmo tempo 

em que permanecem hábitos adquiridos há muito tempo (levando a confrontos entre 

os novos e os antigos funcionários). Considerando o resultado de estudos sobre o 

impacto da reestruturação produtiva e novas configurações do trabalho sobre a 

subjetividade e saúde do trabalhador (GRISCI,1999; RODRIGUES, BELLINI, 2010; 

CARVALHO, MANDALOZZO, 2014), é possível supor que este seja um fator 
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decisivo para explicar as mudanças nos dados relativos à morbidade e a incidência 

e prevalência de determinadas queixas. 

Após conhecer os principais problemas de saúde, procurou-se demonstrar o 

quantitativo dos servidores por categoria e classe na UFRN, identificando os 

cargos e unidades organizacionais que apresentaram maior número de 

afastamentos por problemas de saúde. Isso foi possível através dos registros no 

SIGRH e no SIAPE-Saúde. Assim, verificou-se que os assistentes e auxiliares em 

administração representaram percentagens significativas entre os demais cargos 

técnico-administrativos, estando presente na maioria dos setores dessa instituição 

pela natureza predominantemente burocrática das suas atividades. Constatou-se, 

assim, que esse grupo de servidores, por corresponder a um contingente mais 

elevado, figura entre os dez cargos com maior número de afastamentos. Em estudo 

anterior (SILVA, 2003), os servidores no cargo de assistente em administração já 

apareciam como um dos grupos que mais se aposentava por invalidez.    

Em relação aos setores, constatou-se que a maioria apresenta média de 

afastamentos pelo CID-F acima de 16% (valor entre os assistentes em 

administração). A BCZM se diferenciou dos demais por apresentar o menor 

percentual entre os dez primeiros setores, indicando que, possivelmente, a maior 

fonte de agravo estaria relacionada à exposição aos riscos ergonômicos 

(organização espacial, móveis e equipamentos que favorecem uma postura física 

inadequada) e biológicos (vírus, fungos, bactérias) e, portanto as doenças seriam 

predominantemente de natureza osteomuscular e/ou respiratória, respectivamente. 

Durante a primeira etapa, buscou-se identificar os principais problemas de 

saúde de uma maneira mais ampla e abrangente, pois o objetivo era conhecer os 

setores com maior quantidade de auxiliares e assistentes em administração e os 

com maiores e menores percentuais de afastamento relacionados aos transtornos 

mentais e comportamentais. Após essa etapa, os setores foram classificados 

considerando-se os que estavam localizados fisicamente no campus central. Assim, 

foram excluídos do universo da pesquisa, os servidores lotados nos hospitais e nas 

unidades acadêmicas e de serviços fora do campus de Natal (Faculdade de 

odontologia, departamento de oceanografia e outros vinculados à área de saúde, 

museus- por exemplo, além das unidades do interior do estado, tais como: Escola 

Agrícola, FACISA, os campi avançados, dentre outros). Além da acessibilidade em 

relação aos servidores do campus central e a identificação de estudos recentes (e 
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semelhantes quanto aos objetivos) envolvendo os trabalhadores da área da saúde 

(COSTA, 2012). O critério de inclusão considerou principalmente que no campus 

central facilmente ter-se-ia acesso ao macro, meso e micro cosmo do trabalho dos 

servidores e como o que se tem nos espaços fora do campus central não difere 

qualitativamente quanto à natureza da tarefa, as condições e a forma como se 

processa o trabalho, dentre outros fatores. Assim, a seleção dos setores 

participantes incluiu a maioria dos ambientes organizacionais da instituição e, 

basicamente, houve representantes tantos dos setores acadêmicos (ADM do CT, 

CB, CCET e CCSA), quanto dos administrativos (DAP, DMP, DAS e DDP) e das 

unidades suplementares (COMUNICA, BCZM e SIN).  

Na segunda etapa da pesquisa buscou-se, inicialmente, obter uma 

caracterização do perfil sociodemográfico dos participantes (auxiliares e 

assistentes em administração), a partir da estatística descritiva das respostas ao 

questionário de condições do trabalho. Constatou-se que a maioria dos participantes 

são assistentes em administração e que há certa predominância de homens em 

relação às mulheres, diferentemente dos estudos em hospitais, em que, geralmente, 

a maioria é de mulheres devido à característica das atividades assistenciais, em 

geral associadas ao sexo feminino (COSTA, 2012; SALES, 2013). A média de idade 

foi de 38,91 anos (desvio padrão de 12,75 anos, mostrando elevada dispersão. Ou 

seja, as idades variaram de 20 a 67 anos). Pode-se dizer que a maioria dos 

servidores é constituída por adultos não tão jovens e na faixa de idade equivalente 

ao percentual geral da população economicamente ativa no país (IBGE, 2014).  

Silva (2003) constatou que, em 2002, a maior concentração de pessoal do 

quadro ativo da UFRN encontrava-se na faixa etária entre 30 e 59 anos 

(representando 93,2%) e que apenas 0,9% tinham menos de 30 anos. 

Recentemente, em função do REUNI, a universidade vivenciou uma expansão 

bastante significativa, que se expressa no aumento da contratação de servidores. 

Atualmente, são muitos os recém-admitidos (em média, com até cinco anos na 

UFRN e no setor atual de trabalho), a maioria graduados ou pós-graduados. Desse 

modo, após entrar em exercício, deparam-se com as atividades burocráticas e 

administrativas. O confrontar-se com essa realidade pode levar a dificuldades de 

adaptação, inadequação e desmotivação, além de outros sintomas de natureza 

psíquica. Para Seligmann-Silva (2007), quando o trabalhador percebe que as suas 

capacidades estão sendo subestimadas, ocorre sentimentos de indignação ou a 
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diminuição da própria autoestima por não conseguir captar sentido no trabalho, 

ocorrendo à desvalorização e ausência de sentido que podem ser tomados como 

indicadores importantes para se entender o adoecimento e mal estar nos contextos 

de trabalho. No entanto, há também aqueles que se identificam com as atividades 

executadas e assim ocorre “a satisfação obtida quando o trabalhador executa 

atividades que condizem com o cargo ocupado” (BORGES et al., 2013b). Assim 

como também, outros que se consideram satisfeitos e valorizados por assumir 

atribuições relacionados a sua área de formação acadêmica, embora sejam 

diferentes das exigidas para o cargo.  

Na sequência, utilizando um questionário especifico, buscou-se caracterizar 

as condições de trabalho e saúde psíquica, a partir da percepção dos 

servidores em relação aos fatores e condições de riscos presentes no 

ambiente de trabalho. Assim, foram analisadas primeiramente as “condições 

contratuais e jurídicas” e, considerando que o grupo é formado por servidores 

públicos federais, com direitos e deveres já previstos em legislação, essa categoria 

mostrou-se homogênea em relação ao regime jurídico (RJU – Lei 8112/90) e ao 

sistema de incentivo (PCCTAE – 11.091/05). Corroborando o resultado de outros 

estudos, observa-se que a inserção neste regime proporciona muita segurança (não 

ocorrendo o temor de perder o emprego ao se afastar das atividades, o que, 

usualmente, se traduz em sofrimento psíquico) e assim, o servidor sente-se mais 

seguro para buscar atendimento médico e se afastar do trabalho quando necessário 

(SELIGMANN-SILVA, 2007; SILVA-JUNIOR, 2012). Muito embora, Seligmann-Silva 

(2007) considera que muitas vezes para se aguentar o sofrimento e a situação de 

trabalho que o provoca, o trabalhador nega que o mal-estar existe, assim como as 

suas causas, e desse jeito, procura-se evitar a percepção do próprio medo para 

conseguir trabalhar exposto a situações emocionalmente desgastantes. 

Nessa categoria, o fator tempo (carga horária) apresentou significativos graus 

de insatisfação por parte dos participantes. Segundo alguns relatos, num mesmo 

setor coexistem servidores que trabalham 30 horas e outros que trabalham 40. Essa 

discrepância acaba gerando mal-estar, mesmo que essa diferenciação seja 

justificada (usualmente, o regime de 30 horas é facultado aos servidores vinculados 

aos setores que ofereçam atendimento ininterrupto ao público, ou os que funcionam 

nos três turnos). O sentimento de injustiça e a convicção de que não há equidade 

entre os pares no desenvolvimento do trabalho são aspectos apontados por alguns 
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autores (MENDONÇA, 2003; ASSMAR, FERREIRA, SOUTO, 2005; SOUZA, 2012 

SCHUSTER, DIAS, BATTISTELLA, 2014) como fatores que impactam no clima 

organizacional, potencializando dificuldades nos relacionamentos e, principalmente, 

comprometendo a saúde organizacional e individual. Assim:  

 

Constatou-se a importância das percepções de justiça organizacional 
por parte dos trabalhadores e seus reflexos sobre as organizações, 
pois a sensação de injustiça acarreta em desequilíbrios 
organizacionais no desempenho das atividades de trabalho dos 
colaboradores. A correlação com a saúde apresentou consequências 
como insônia, estresse, desequilíbrios emocionais até mecanismos 
de compensação ou adaptação como o tabagismo e alcoolismo 
como tentativa de restabelecer o equilíbrio emocional (SCHUSTER, 
DIAS, BATTISTELLA, 2014). 

 

A maioria dos respondentes afirmou trabalhar às 40 horas, mas que 

gostariam de trabalhar 30 (ou seja, menos do que trabalham atualmente). Esse fator 

também foi um dos mais citados como sugestão para melhoria das condições de 

trabalho (a jornada de 30 horas semanais, inclusive, está na pauta de reivindicações 

dos servidores que aderiram a greve recentemente instaurada na UFRN) e alguns 

setores da instituição que têm feito a solicitação através de processo para a 

PROGESP, requerendo e justificando a necessidade de funcionar com horário 

corrido, possibilitando, desse modo, a flexibilização da jornada de trabalho para os 

servidores.  

Os fatores exigência de esforço físico e espaço de trabalho foram os que 

apresentaram maiores médias no que se refere à categoria “condições físicas e 

materiais”. Isso significa que os servidores percebem-se mais frequentemente 

expostos aos riscos ergonômicos, além dos físicos. Como por exemplo, ruído, 

presente em alguns setores, além de trazer desconforto, afeta a comunicação, 

podendo prejudicar relacionamentos interpessoais e o desempenho. Estudos 

assinalam, inclusive, que os ruídos intensos e constantes, ao prejudicarem a 

comunicação, por vezes trazem consequências individuais significativas, resultando, 

nos casos mais graves, em perda de autoestima, insegurança e frustrações que 

convergem para que se estabeleça um isolamento social, o que, por sua vez, pode 

acompanhar quadros depressivos (SELIGMANN-SILVA, 2007, p.1143).  

Os aspectos psicobiológicos, por outro lado, figuram em penúltimo lugar, 

pois muitos dos itens avaliados relacionavam-se com os riscos biológicos. Como os 
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servidores que trabalham em ambiente hospitalar (local onde usualmente tais riscos 

são mais frequentes) não estavam incluídos, isso pode ter contribuído para a média 

relativamente baixa de queixas quanto a esse aspecto, o que significa que, embora 

haja ambientes considerados estressantes, com demandas diversas e frequentes, 

pela natureza da atividade, a exposição aos riscos biológicos entre os servidores 

técnicos administrativos não é tão frequente quando comparado principalmente com 

os profissionais de saúde. Neste caso, os riscos psicobiológicos predominaram 

(COSTA, 2012).  

Os riscos de acidentes não foram considerados tão frequentes no exercício 

da atividade, mas foram lembrados por serem possíveis em qualquer ocasião do dia 

a dia do trabalho, além de já terem sido identificados pelo setor de segurança da 

UFRN em avaliações ambientais anteriores, como falta de sinalização em escadas e 

rampas, exposição à fiação e arranjo inadequado de mobiliário. Esses riscos 

ocorrem em função das condições físicas - ambiente físico e processo de trabalho 

(SANTOS, 2015). 

As médias mais significativas estão relacionadas à categoria “processos e 

características do trabalho”, com o pouco estímulo a colaboração estando em 

primeira posição na lista de queixas. Nesse sentido, os respondentes consideraram 

a possibilidade de receber ajuda no exercício das suas atividades como algo 

permitido e possível, muito embora, nem sempre tais práticas colaborativas ocorram, 

seja devido a insuficiência de pessoal (SOUZA, 2012), relações interpessoais 

enfraquecidas entre os colegas (BORGES, et al., 2013a; BENDASSOLI, 2007; 

CODO, 2002) e com a chefia, ou ainda devido a insatisfações, ou falta de 

comprometimento (CODO, 2002)  gerando, provavelmente conflitos (BORGES, et 

al., 2013a), estresse, sobrecarga, frustração e sentimentos de injustiças. Vieira 

(2015) constatou que o fator coesão entre colegas foi predominante do clima no 

Campus de Currais Novos, embora com nível mediano e distante do que se 

considera ser um bom clima, referiu-se ainda a falta de comunicação e interação 

entre os colegas  e  entre  os setores como obstantes à união, ao vínculo e a 

colaboração entre colegas de trabalho. 

Para Seligmann-Silva (2007) os danos psíquicos podem ser produzidos ou 

agravados pelas interações entre os fatores ambientais e os aspectos da 

organização do trabalho. Assim, encontrou-se também que a organização do 

tempo apresentou a média mais baixa dessa categoria, sendo, portanto, o fator 
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relacionado à categoria processos e características do trabalho com avaliação mais 

negativa por parte dos servidores. Embora alguns participantes considerem ser 

possível realizar pausas quando desejar e fazer acordos com os colegas, o que é 

positivo, estando a avaliação negativa mais voltada para a limitação do manejo do 

tempo, imposta, por necessidade, em setores onde a presença do servidor é 

indispensável em determinados períodos e horários. Relevante destacar que a 

hierarquia dos fatores dessa categoria para os auxiliares e assistentes em 

administração foi igual ao encontrado em estudo com os profissionais dos hospitais 

universitários da UFRN (COSTA, 2012). Lá, a colaboração acontece tanto no auxílio 

nas tarefas, como nos acordos das escalas.  

Na última categoria vinculada às condições de trabalho que se destaca, no 

caso, o “ambiente sociogerencial”, as médias apresentadas foram relativamente 

baixas, indicando certo grau de satisfação dos servidores com as interações e o 

gerenciamento do trabalho. Em relação à participação (nas decisões, indicando 

certa valorização do envolvimento do trabalhador com o processo de trabalho), um 

percentual significativo dos respondentes assinalou que se percebem consultados 

nos momentos de tomada de decisões do setor. Entretanto, há também os que se 

percebem somente como cumpridores de ordens, sem liberdade de opinar sobre as 

atividades e o trabalho a ser desempenhado. Ainda em relação ao ambiente 

sociogerencial, um dado importante a se considerar diz respeito ao fato de que, 

entre os respondentes, os fatores violência e discriminação social aparecerem 

nas últimas posições, indicando que há uma incidência, mas não se configura como 

algo frequente ou significativo no ambiente de trabalho dos participantes. Sales 

(2013) e Costa (2012) também encontraram valores baixos para esses dois fatores 

nos estudos com profissionais da saúde em uma policlínica e nos hospitais 

universitários, respectivamente. Considerando que a violência no trabalho inclui o 

assedio moral e sexual, os resultados parecem indicar que, pelo menos no que se 

refere aos ambientes de trabalho no campus central da UFRN, as relações se 

mostram harmoniosas, prevalecendo um clima de companheirismo, respeito e 

profissionalismo.   

No que se refere às principais queixas e problemas de saúde dos 

servidores e sua relação com as condições de trabalho a que estes são 

submetidos, cabe aqui não desconsiderar a necessidade de cautela, visto que, 

reconhecidamente, ao se tentar estabelecer um nexo causal entre o trabalho e a 
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incidência de transtornos psíquicos, são poucas as certezas e muitas as 

interrogações, notadamente em decorrência do fato de que tais transtornos, 

necessariamente, exigirem uma análise multidimensional. Dito isto, o que os dados 

obtidos trazem como pistas para um maior entendimento das relações entre o 

trabalho e a saúde no âmbito da UFRN?  Que aspectos relacionados às condições 

de trabalho podem ser considerados como determinantes ou, senão, 

potencializadores de agravos a saúde psíquica dos servidores da instituição?  E 

ainda, há, efetivamente, uma relação direta entre condições de trabalho e a 

incidência de transtornos?  

Os resultados mostraram que 91 (52,3%) participantes se afastaram do 

trabalho em função de enfermidades pelo menos uma vez desde 2010, sendo que 

desses 32 (18,4%) informaram ter feito tratamento de saúde em decorrência de 

sintomas gerados pelo trabalho durante o mesmo período.  Ou seja, relacionaram os 

agravos à saúde psíquica, osteomuscular e/ou respiratórios como decorrentes das 

condições de trabalho, confirmando o que já havia sido identificado como 

predominantes na primeira etapa da pesquisa. As principais causas de afastamentos 

do trabalho estão relacionadas tanto às doenças que exigem sobrecarga mental 

como àquelas motivadas por fatores de riscos ergonômicos, tais como a má postura 

e os esforços repetitivos (BRASIL, 2001).  Mesmo assim, ainda hoje predomina certa 

reserva em reconhecer e legitimar o adoecimento como sendo profissional, como 

tendo sua origem ou desencadeamento nas condições do trabalho, na própria 

natureza das atividades e, em relação aos transtornos de ordem psíquica, 

usualmente estes são associados a problemas pessoais e características do sujeito 

como dificuldade de adaptação e pouca capacidade de resiliência (BRASIL, 2001).   

Apesar da dificuldade em estabelecer um nexo entre o trabalho e as queixas 

em saúde, convém atentar para o fato que os efeitos do trabalho sobre a saúde não 

se limitam ao que é reconhecido legalmente como doença profissional (CARVALHO, 

1995; TITTONI, NARDI, 2008). Silva-júnior (2012) lembra que houve uma mudança 

de paradigma do adoecimento relacionado ao trabalho, que migrou da preocupação 

com os agentes físicos, químicos, biológicos para os aspectos relacionados ao 

conteúdo e a organização do trabalho. Desse modo, a monotonia e a fragmentação 

das atividades, assim como outros aspectos relativos à organização e ao conteúdo 

do trabalho, tais como sobrecarga, conflito e ambiguidade de papel, também são 
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apontados como possíveis estressores (CODO, SORATTO, VASQUES-MENEZES, 

2004). 

No caso dos servidores da UFRN, mesmo concordando que os transtornos 

relatados não se manifestam em função de fatores isolados, sem dúvida, não é 

possível desconsiderar a relação direta entre eles e os riscos no ambiente de 

trabalho, principalmente aqueles ligados aos fatores ergonômicos (arranjo físico, 

iluminação e postura inadequada, monotonia e repetitividade), biológicos 

(provenientes da presença de fungos e bactérias, comuns nos aparelhos de ar 

condicionado, em arquivos, documentos e livros dos setores administrativos e 

bibliotecas) e psicossociais (forma como se processa o trabalho, com predomínio de 

menor colaboração, organização do tempo e ambiente sóciogerencial). Assim, 

Carvalho (1995, p. 59) acrescenta que “os transtornos psíquicos se apresentam 

quando as exigências do meio e do trabalho ultrapassam as capacidades de 

adaptação do sujeito, ou de suas possibilidades defensivas”.   

De modo geral, os servidores pesquisados assinalam que se faz necessário 

promover melhorias nas condições de trabalho a fim de ampliar a qualidade de vida, 

trabalho e saúde. As sugestões apresentadas indicam serem bem vindos os ajustes 

relacionados à adequação de equipamentos e do espaço físico, a participação dos 

servidores nas decisões, a capacitação das chefias, o aumento do número de 

servidores, a flexibilização da jornada de trabalho/horário corrido e ações que 

promovam a interação e colaboração entre os setores e servidores melhorando o 

relacionamento interpessoal. Resultados semelhantes foram observados no estudo 

de Saraiva (2011) com servidores da UFRN portadores de doenças crônicas, que 

citaram as seguintes condições de trabalho inadequadas: processos de trabalho e 

condições físicas e estruturais, o estresse, problema de relacionamento interpessoal 

com a chefia e os colegas e a sobrecarga de trabalho derivada do somatório da 

jornada de trabalho com afazeres pessoas e domésticos. 

Levando-se em consideração os escores das condições de trabalho, as 

observações feitas ao longo da pesquisa e a análise de conteúdo das respostas 

abertas têm-se que, dentre os aspectos psicossociais, as relações interpessoais e o 

ambiente sóciogerencial parecem se configurar como fatores importantes para o 

desencadeamento do estresse e mal estar entre os servidores, o que, por vezes, 

traz como consequência o adoecimento e o afastamento do trabalho. Nesse sentido, 

Silva (2009) destaca a necessidade de melhorar as inter-relações entre chefias e 
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servidores e entre os servidores de mesmo nível hierárquico, pois essa medida 

parece se mostrar determinante na ampliação da capacidade para o trabalho, 

prevenindo danos à saúde e, em alguns casos, garantindo a permanência dos 

trabalhadores no seu emprego, podendo ser uma das principais ações para redução 

do absenteísmo por doença. A autora assinala, ainda, que essas intervenções 

precisam ser concretas e contínuas, a fim de que seja possível o equacionamento 

e/ou redução dos riscos e, em nível mais abrangente, a melhoria dos níveis de 

saúde psíquica dos servidores da Instituição.  

Respondendo às questões propostas, pode-se afirmar que no grupo de 

servidores pesquisado há sim uma relação entre condições de trabalho e saúde 

psíquica. As condições de trabalho podem aqui ser consideradas como 

desencadeadoras ou potencializadoras de doenças osteomusculares, problemas 

respiratórios e transtornos psíquicos e comportamentais, principalmente devido à 

presença de riscos físicos, biológicos e ambientais ou ergonômicos, bem como de 

riscos psicossociais, em função de aspectos relacionados ao estímulo a 

participação, a colaboração e a organização do tempo levando, por vezes, ao 

desequilíbrio e sentimentos de injustiça.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em recente pesquisa realizada sobre clima organizacional na UFRN/Campus 

Currais Novos (VIEIRA, 2015), um dos participantes havia informado que o ambiente 

de trabalho acarretava problemas na vida pessoal dos servidores e completou 

dizendo que: “a UFRN deveria fazer uma pesquisa com os funcionários para 

identificar qual é a quantidade de pessoas que apresentam doenças psicológicas 

devido ao ambiente de trabalho.” (VIEIRA, 2015, p. 61). 

De certo modo, a presente investigação responde ao anseio do servidor em 

questão. Através deste diagnóstico, buscou-se conhecer a percepção dos auxiliares 

e assistentes em administração que atuam no campus central da UFRN sobre suas 

condições de trabalho e saúde. A partir dos resultados obtidos, considera-se que os 

objetivos propostos para este estudo foram atingidos, uma vez que se efetuou um 

levantamento epidemiológico dos principais problemas de saúde que acometem os 

servidores desta instituição (identificando os setores e cargos que apresentaram 

maior número de afastamentos), obteve-se uma caracterização das condições de 

trabalho, identificando os riscos presentes no ambiente e as principais dificuldades e 

problemas de saúde relacionados às condições de trabalho apresentadas pelos 

servidores.  Neste sentido, conforme pretendido, esta investigação contribui para a 

ampliação do conhecimento sobre o tema e oferece subsídios que poderão 

fundamentar ações de prevenção e promoção da saúde psíquica do trabalhador e 

ao planejamento de ações assistenciais e de reabilitação, especialmente no setor 

público. 

 Apesar das dificuldades encontradas para o desenvolvimento desta pesquisa,  

o processo de construção do conhecimento foi muito enriquecedor. Desde o inicio, 

através das discussões teóricas e em seguida, durante as observações e conversas 

informais e troca de experiências com os colegas servidores propiciaram momentos 

bastante esclarecedores e contributivos. Apresentou-se como limitação o fato da 

pesquisadora não conhecer mais profundamente a dinâmica da maioria dos setores 

pesquisados, no entanto, exerce as atividades do cargo estudado. Os questionários 

também foram considerados muito extensos, dificultando a adesão e participação. 

Além disso, eles foram aplicados durante as férias acadêmicas e festas de fim de 

ano, gerando desencontros entre os possíveis participantes e a pesquisadora.  
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 Muito provavelmente em função da estigmatização que cerca os transtornos 

psíquicos, é possível que algumas pessoas passem pelas situações geradoras de 

sofrimento psíquico e ainda assim tenham receio de buscar ajuda, registrar uma 

queixa, solicitar afastamento, apresentar atestado médico ou mesmo comentar 

sobre isso em questionários ou entrevistas, o que, por si só, pode se configurar 

como uma limitação para este e outros estudos sobre o tema. Entretanto, é certo 

que as enfermidades relacionadas à mente podem acometer qualquer pessoa, 

independente da categoria profissional e mesmo da natureza da tarefa. Ainda assim, 

investigar quais os fatores e aspectos relativos às condições de trabalho são 

potencializadores de agravos é de fundamental importância para que, indo além do 

dado epidemiológico, se possa avançar, utilizando o conhecimento produzido para 

fundamentar ações preventivas e intervir de forma proativa e responsável. 

Desse modo, sugere-se a ampliação da presente investigação com estudos 

envolvendo outras categorias profissionais (incluindo bolsistas, e terceirizados) e 

setores específicos, até por que, é possível que outros cargos com menor número 

de servidores apresentem dados bem mais críticos.  

Finalmente, como consequência do processo, hoje se entende mais 

claramente a importância de considerar os aspectos biopsicossociais (além dos 

ambientais) nos programas e ações de promoção e atenção à saúde física e 

psíquica dos servidores em seu ambiente de trabalho. Que tais práticas sejam, 

efetivamente, instrumentos para a prevenção, enfrentamento, promoção e 

reabilitação, proporcionando saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 
 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 
Caro servidor, 

 
 

Gostaríamos de solicitar a sua participação na pesquisa intitulada “CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE 

PSÍQUICA NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL: UM ESTUDO DE CASO COM OS SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS DA UFRN”, através do preenchimento deste questionário, elaborado pela equipe do Grupo de 

Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho – GEPET/UFRN e pela Equipe do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, 

Sociabilidade e Saúde da UFMG e adaptado pela aluna Gelsa Pedro Campelo, do Mestrado Profissional em Gestão de 

Processos Institucionais-MPGPI, com orientação da Prof
a. 

D
ra. 

Denise Pereira Rêgo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  

A referida pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN sob o parecer nº 882.452 e tem como objetivo 

investigar as possíveis relações entre condições de trabalho e saúde psíquica dos profissionais técnico-administrativos 

da UFRN.O conhecimento gerado por esse estudo é de grande relevância para a implementação de ações que visem à 

melhoria da qualidade de vida e saúde dos servidores da UFRN.  

Esse estudo destina-se apenas a fins científicos e asseguramos que todas as informações serão processadas com 

o máximo sigilo. Desde já, agradecemos pela sua colaboração, que é de fundamental importância para o êxito deste 

trabalho.   

 

FICHA SÓCIO-DEMOGRÁFICA E FUNCIONAL 

 

Idade:_____ Sexo: ( ) F ( ) M 

Cargo: (  ) Auxiliar em administração 
(  ) Assistente em administração 
(  ) Outro. Qual: _____________ 

Setor de lotação:______________________________ 
Setor onde desempenha as atividades:_____________ 
Tempo de trabalho na UFRN:_____________________ 
Tempo de trabalho no setor atual: ___________________ 

Você acha que desempenha atividades diferentes das que são exigidas para o seu cargo? 
(  ) Sim     (  )Não 
 
Se sim,  as atividades executadas equivale as de qual cargo?_____________________ 
Grau de escolaridade: 
( ) Nunca estudou                                
( ) Ensino fundamental incompleto 
( ) Ensino fundamental completo    
( ) Ensino médio incompleto                        

 
( ) Ensino médio completo 
( ) Ensino superior completo 
( ) Ensino superior incompleto 
( ) Pós-
graduação (especialização, residência, mestrado e/oudoutorado 
 

Estado Civil:  
(  ) Solteiro(a) 
(  ) Casado(a) ou União Estável 
(  ) Separado(a) ou Divorciado(a) 

 
 
(  ) Viúvo(a)   
(  ) Outros    
 

 
 
Nº de filhos: ____________ 

 

  

APÊNDICE A – Questionário de condições de trabalho 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: CONTRATUAIS E JURÍDICAS 

 

 

001)Este trabalho (sobre o qual você está respondendo) é o seu único trabalho remunerado? 

(  ) Sim (  ) Não Se não, quantas horas por semana trabalha em média, no(s) seu(s) outro(s) trabalho(s)? 
(  ) 20 horas semanais    
(  ) 30 horas semanais   
(  ) 40 horas semanais                                                                                           

(   ) Outras. Se outra, especifique:________horas semanais 
(   ) Não se aplica 
 

 
002) Seu cargo determina uma jornada de trabalho de quantas horas semanais? 

(   ) 20 horas semanais 
(   ) 30 horas semanais 
(   ) 40 horas semanais 

(   ) 44 horas semanais 
(   ) Outras. Especifique:_______horas 
(   ) Não se aplica 

 
003) Na prática, quantas horas você trabalha normalmente por semana aqui? 
(   ) 20 horas semanais 
(   ) 30 horas semanais 
(   ) 40 horas semanais 

(   ) 44 horas semanais 
(   ) Outras. Especifique:_______horas 
 

 
004) Normalmente, quantos dias por semana você trabalha aqui?______________________ dias por semana 
 
005) Normalmente, quantas vezes por mês trabalha durante a noite (pelo menos 2 horas entre as 10 horas 
da noite e às 5 horas da manhã)?   _______noites por mês (   ) Nunca 
 
006) Quantas vezes por mês (em média) trabalha aos domingos?    _______ domingos por mês  (   ) Nunca 
 
007) Gostaria de trabalhar ... ? 
(   ) 44 horas semanais 
(   ) 40 horas semanais 
(   ) 30 horas semanais 
(   ) 20 horas semanais 
(   ) Outro. Especifique: _____________ 

007.1) Essa quantidade de horas de trabalho de minha preferên
cia 
representa: 
(   ) Mais horas que no momento 
(   ) A mesma quantidade de horas que atualmente 
(   ) Menos horas que atualmente 

 
008) No total, quantos minutos por dia demora normalmente no percurso de casa para o trabalho e do trab
alho para casa (soma)? __________________ minutos  
 
009) O que você ganha é: 
(   ) A única renda de sua família 
(   )Quase a totalidade da renda familiar  

 
(   ) Aproximadamente a metade da renda familiar 
(   ) Uma parcela pequena da renda da família 

010) Você trabalha ... ? 
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 010.1) o mesmo número de horas todos os dias      

010.2) o mesmo número de dias todas as semanas      

010.3) com horários fixos de entrada e de saída      

010.4) por turnos ou escala      
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: FÍSICAS E MATERIAIS 

 

Utilizando a seguinte escala (de ‘Nunca’ a ‘Todo o tempo’), responda cada item, marcando com X: 

 
 

011)Quanto você se expõe às condições de trabalho abaixo? 
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011.1) Vibrações provocadas por instrumentos manuais, máquinas, etc..       

011.2) Ruídos tão fortes que obrigam a levantar a voz para falar com as pessoas       

011.3) Calor desconfortável       

011.4) Frio desconfortável       

011.5) Fumaça ( como fumaça de soldas ou de canos de escape), pó ( como pó  

de madeira, de algodão) ou poeiras (como poeira de cimento, de barro), etc. 

      

011.6) Inalação de vapores (tais como de solventes, diluentes e/ou inseticidas)       

011.7) Manuseio ou contato da pele com produtos ou substâncias químicas       

011.8) Radiações, raio x, radioatividade, luz de soldadura, raios laser       

011.9) Fumaça de cigarro de outras pessoas       

011.10) Manuseio ou contato direto com materiais que podem transmitir doenças 
infecciosas (tais como lixo, dejetos, sangue , fluidos corporais, materiais de 
 laboratório, etc) 

      

011.11) Exposição prolongada ao sol 
      

011.12) Mudança brusca de temperatura       

011.13) Excesso de umidade       

011.14) Iluminação insuficiente       

011.15) Iluminação excessiva       

011.16) Acidentes físicos (desabamentos, quedas de materiais, etc.)       

011.17) Acidentes com ferramentas, instrumentos e maquinários       

011.18) Falta de higiene no local de trabalho       

011.19) Contato com pessoas com doenças infecto-contagiosas       

011.20) Situações que podem desenvolver doenças ocupacionais       

 011.21) Exigências psíquicas estressantes       

 011.22) Riscos de pequenos acidentes de trabalho       

 011.23) Riscos de acidentes de trabalho incapacitantes       

 011.24) Riscos de acidentes de trabalho fatais       

 011.25) Riscos de acidentes no trânsito       

011.26) Agravo de doenças que você contraiu por razões diversas       

011.27) Posições dolorosas ou fatigantes       

011.28) Levantar ou deslocar pessoas       

011.29) Transportar ou deslocar cargas pesadas       

011.30) Operar máquinas e ferramentas que lhes exigem acentuado esforço físico       

011.31) Usar máquinas, equipamentos e/ou ferramentas com defeitos       

011.32) Ficar de pé ou andar       

011.33) Movimentos repetitivos da mão ou do braço       

011.34) Repetir movimentos em intervalos menores que dez minutos       
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011) Quanto você se expõe às condições de trabalho abaixo? 
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011.35) Repetir movimentos em intervalos de menos de um minuto       

011.36) Trabalhar nas instalações da organização       

011.37) Trabalhar fora da organização, a partir de sua casa com um  
computador 

      

011.38) Trabalhar em casa, excluindo o trabalho fora organização com 
computador 

      

011.39) Trabalhar noutros locais que não sejam a sua casa ou instalações da 
organização, como por ex.: nas instalações de clientes, em viagem 

      

011.40) Estar em contato direto com pessoas que não são empregadas no seu local  
   de trabalho, por exemplo, clientes, passageiros, alunos, doentes, etc. 

      

011.41) Trabalhar com computadores: Computadores pessoais, rede de dados, 
 servidor 

      

011.42) Uso da Internet /e-mail para fins profissionais        

011.43) Usar vestuário ou equipamento pessoal de proteção       

011.44) Trabalhar em vias públicas (na rua)       

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: PROCESSOS E CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO 

 

Utilizando a seguinte escala (de ‘Nunca’ a ‘Todo o tempo’), responda cada item, marcando com X: 

012) O horário de seu trabalho é ... 
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 012.1) Definido pela empresa/organização sem possibilidade de alteração       

 012.2) Uma escolha entre vários horários de trabalho fixos, determinados 
pela empresa/organização 

      

 012.3) Adaptado por você dentro de certos limites (ex.: poder 
ocasionalmente trocar horário sob justificativa) 

      

012.4) Inteiramente determinado por você       

012.5) Combinado (acordado) entre você e clientes       

012.6) Combinado (acordado) entre você, colegas e outras pessoas       

012.7) Alterado com frequência pela chefia sem aviso prévio a você       

012.8) Alterado com frequência pela chefia com aviso prévio a você       

013) O seu trabalho implica ...       

013.1) Ritmo acelerado       

013.2) Prazos muito rígidos e muito curtos       
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014) De uma maneira geral, o seu ritmo de trabalho depende ... ? 

N
u

n
c

a
 

R
a

ra
m

e
n

te
 

A
lg

u
m

a
s
 

M
u

it
a

s
 v

e
z
e

s
 

T
o

d
o

 o
 t

e
m

p
o

 

N
ã

o
 s

e
 a

p
li
c

a
 

014.1) Do trabalho feito pelos seus colegas       

014.2) Dos pedidos diretos de pessoas como os clientes, os passageiros, os 

alunos, os usuários, os pacientes, etc. 

      

014.3) De objetivos quantitativos de produção ou desempenho       

014.4) Da velocidade automática de uma máquina ou do movimento deum produto       

014.5) Do controle direto do seu chefe       

015) O seu trabalho lhe exige ... ?  

015.1) Respeitar normas (administrativas, técnicas, de segurança, etc.)?       

015.2) Avaliar por você mesmo(a) da qualidade do seu trabalho? 
      

015.3) Resolver por você mesmo(a) problemas imprevistos?       

015.4) Realizar tarefas monótonas?       

015.5) Realizar tarefas repetitivas?       

015.6) Realizar tarefas complexas?       

015.7) Aprender coisas novas?       

015.8) Interromper uma tarefa para realizar outras       

015.9) Ser contatado por e-mail e/ou por telefone fora do seu horário       

016) Você pode escolher ou modificar ... ?  

016.1) A ordem das suas tarefas?       

016.2) Os seus métodos de trabalho?       

016.3) O ritmo da realização das tarefas?       

017) Na execução de suas atividades de trabalho...  

017.1) Você pode receber ajuda de colegas       

017.2) Você pode receber ajuda dos seus superiores/chefes       

017.3) você pode receber ajuda externa à organização       

017.4) Você tem influência sobre a escolha dos seus colegas de trabalho       

017.5) Você pode fazer pausa quando desejar       

017.6) Você tem tempo suficiente para terminar o seu trabalho       

017.7) Você é livre para decidir quando tira férias ou dias de folga       

 017.8) Você pode negociar com chefes e colegas quando tirar férias e/ou 
dias de folga 

      

017.9) Você tem oportunidade para fazer o que sabe fazer melhor       

017.10) Você pode fazer um trabalho bem feito nas condições de trabalhoatuais.       

017.11) Você pode pôr em prática as suas idéias       

017.12) Você é intelectualmente exigido (desafiado)       

017.13) Você precisa apresentar emoções específicas       

017.14) Você precisa dissimular suas emoções       
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018) As suas atividades são executadas ...? 
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018.1) por você sozinho       

018.2) em equipe       

019) O que você faz é definido ...  

019.1) Previamente por setores aos quais você tem pouco acesso       

019.2) Em manuais de serviço que você precisa seguir passo a passo       

019.3) Por seu chefe/administrador sozinho       

019.4) Por seu chefe/administrador após ouvir a equipe de trabalho       

019.5) Pela equipe de trabalho       

019.6) Por você, planejando independentemente       

019.7) Por você, negociando com colegas e chefes       

020) Suas atividades e funções exigem...  

020.1) As qualificações e experiência que você já tem       

020.2) Atualizações       

020.3) Formação suplementar ao que já tenho       

021) Quanto às suas responsabilidades você responde por...  

021.1) Danos a equipamentos, máquinas e objetos       

021.2) Por qualidade no atendimento a outras pessoas       

021.3) Erros técnicos no desenvolvimento de seu trabalho       

 

022) Nos últimos 12 meses, você participou de algum tipo de formação para melhorar as suas competências? 

         Considerar os cursos de capacitação, especialização, mestrado e/ou doutorado 

     ( ) Sim ( ) Não 

               022.1) Se sim, quem pagou por esta formação? 

   ( ) Você. 

   ( ) Seu empregador. 
   ( ) Outro, com anuência do empregador. 

               022.2) Quanto tempo durou tal formação? __________dias 

               022.3) Participou de outro tipo de formação ou aprendizagem (por ex: auto-aprendizagem,  

seminários na internet, etc). 

    ( ) Sim ( ) Não 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: AMBIENTE SOCIOGERENCIAL 

Utilizando a seguinte escala (de ‘Nunca’ a ‘Todo o tempo’), responda cada item, marcando com X: 

023) No último ano, você...? 
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023.1) Teve uma discussão franca com o seu chefe acerca do desempenho 

da sua função? 

      

023.2) Foi consultado sobre mudanças na organização do trabalho e/ounas suas condiç

ões de trabalho? 

      

023.3) Foi sujeito a uma avaliação formal regular do desempenho das suasfunções?       

023.4) Discutiu com o seu chefe problemas relacionados ao trabalho?       

023.5) Foi informado sobre os riscos de acidentes no trabalho       

023.6) Foi informado sobre os riscos de adoecimento decorrente do trabalho       

024) Em seu trabalho, você está exposto a:  

024.1) Pressão por decisões rápidas       

024.2) Falta de material necessário para a realização de suas tarefas       

024.3) Falta de equipamentos/ferramentas adequadas       

024.4) Exigências desproporcionais às condições de trabalho 
      

024.5) Conflitos com colegas e chefias       

024.6) Exigências conflitantes com seus princípios e valores       

024.7) Realizar tarefas diferentes das suas       

024.8) Sobrecarga de tarefas       

024.9) Realizar tarefas conflitivas ou contraditórias       

024.10) Realizar tarefas desagradáveis       

024.11) Ficar sem fazer nada       

024.12) Assumir responsabilidade por punir       

025) No último ano, esteve sujeito no trabalho a...?       

025.1) Agressões verbais?       

025.2) Ameaças de violência física?       

025.3) Violência física?       

025.4) Intimidações / perseguição?       

025.5) Discriminação de sexo (homem x mulher)?       

025.6) Assédio sexual?       

025.7) Discriminações ligadas à idade?       

025.8) Discriminações ligadas à nacionalidade?       

025.9) Discriminações ligadas a questões raciais?       

025.10) Discriminação ligada à classe social?       

025.11) Discriminação ligada à religião?       

025.12) Discriminação ligada a características pessoais (altura, surdez, 
cegueira, gagueira, etc.)? 

      

025.13) Discriminação ligada a preferências sexuais?       

025.14) Discriminação ligada à história pessoal (prostituição, ex- 
presidários, portadores de doenças contagiosas ou crônicas, etc.)? 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: ASPECTOS DA SAÚDE 

 

Teve afastamento do trabalho por problema de saúde no período de 2010 a 2014?  
 (   ) Não   (   ) Entre 1 e 3 vezes    (  ) Mais de 3 vezes 
 
Fez tratamento de saúde em decorrência de sintomas gerados pelo trabalho no período 2010 a 2014?  
 (   ) Não   (   ) Sim.   Qual enfermidade?___________________________ 
 

Faz uso de algum medicamento em decorrência de sintomas gerados pelo trabalho? 
(   ) Não   (   ) Sim.   Qual? ___________________________ 
 

Participa das ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho oferecidas pela UFRN? 
(   ) Não   (   ) Sim.  Qual(ais)?___________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Existe algo que não foi perguntado, mas que você considera muito importante que seja dito para que possamos 
melhor compreender a realidade do servidor da UFRN em sua relação com o trabalho?  
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

Quais ações ou medidas você gostaria de sugerir para melhoria das condições do seu trabalho? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

Muito obrigada por sua participação! 
 
 

026) Quantas pessoas trabalham com você aqui (no setor ou unidade administrativa) 

( ) Sozinho 
( ) 2 a 4 pessoas 
( ) 5 a 9 pessoas 
( ) 10 a 49 pessoas

( ) 50 a 99 pessoas 
( ) 100 a 249 pessoas 
( ) 250 a 499 pessoas 
( ) 500 e mais pessoas 
 

 
027) Quantas pessoas trabalham sob a sua direção e dependem de você para receber aumentos de salár
io,  
prêmios ou promoções? 
______________pessoa(s)                                  ( ) Nenhuma 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: “CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE 

PSIQUICA NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL: UM ESTUDO DE CASO COM OS SERVIDORES 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFRN”, que tem como pesquisadora responsável a mestranda 
Gelsa Pedro Campelo, sob orientação da Profa. Dra. Denise Pereira Rêgo. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você tem o direito de se recusar a participar 
ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo ou penalidade. 

Esta pesquisa pretende investigar as possíveis relações existentes entre as condições de 
trabalho e saúde psíquica dos profissionais técnico-administrativos da UFRN, de modo a identificar 
fatores de risco desencadeantes de enfermidade físicas e psíquicas (depressão, ansiedade, 
síndrome de burnout, transtornos psíquicos menores e outros associados ao contexto laboral) entre 
os servidores. 

Caso você decida participar, você deverá responder ao questionário especialmente formulado 
para fins da pesquisa e caso seja necessário terá de conceder uma breve entrevista em outro 
momento para esclarecer alguma informação sobre aspectos do seu trabalho. 

Saiba que a sua participação não lhe trará nenhum risco e que é possível que os resultados 
obtidos resultem em benefícios diretos ou indiretos para você na medida em que a produção de 
informações sobre o contexto do trabalho é ponto de partida para a implementação de mudança que 
se faça necessária para a melhoria das condições de seu trabalho, sua saúde e bem-estar. 

Os dados que você irá nos fornecer e os levantados através de consulta dos tipos de 
afastamento emitidos em relatórios do SIAPE-Saúde de acesso restrito (não nominal) serão 
confidenciais. Os resultados dessa pesquisa só serão divulgados apenas em congressos ou 
publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses 
dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 
período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, você será ressarcido, caso 
solicite. Em qualquer momento, se você sofre algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 
pesquisadora responsável e toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 
diretamente para Gelsa Pedro Campelo, no endereço (gelsa@prh.ufrn.br / campelogp@gmail.com) 
ou pelos telefones (84) 8723-5535 / 3342-2330 Ramal 307. 

Caso você concorde em participar de uma breve entrevista em outro momento, por gentileza, 
informe o seu telefone que entraremos em contato posteriormente para agendamento. Telefones.: 
________________________________. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 
coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 
mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar voluntariamente da 
pesquisa intitulada “CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE PSIQUICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
FEDERAL: UM ESTUDO DE CASO COM OS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 
UFRN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 
publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
 
 
 Natal, ______,______,______. 
 
 
Participante da pesquisa: ____________________________________ 
 

____________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo “CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE 
PSIQUICA NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL: UM ESTUDO DE CASO COM OS SERVIDORES 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFRN”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 
cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 
assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 
identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
Natal, ______,______,______. 

 
 

Assinatura: ______________________________ 
Pesquisadora responsável: Gelsa Pedro Campelo 
Endereço: Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor. Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal-
RN. CEP: 59078970. Telefone: (84) 3342-2330 Ramal 307. 
e-mail: gelsa@prh.ufrn.br / gelsapc@yahoo.com.br 
 
Assinatura: ______________________________ 
Orientadora: Profª. Drª Denise Pereira Rêgo 
Endereço: Departamento de Psicologia CCHLA/UFRN. Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, 
Natal-RN. CEP: 59078970. Telefone: (84) 3215-3590 
e-mail: deniserego@cchla.ufrn.br 
  

Impressão datiloscópica 
do participante 
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ANEXO B – Folder ilustrativo dos programas de promoção 

 

 

 
 


