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EPÍGRAFE
“A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do
conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui”. Eclesiastes
7:12

RESUMO

Com o aumento dos agravos à saúde e acidentes de trabalho que têm ocorrido nos
trabalhadores da construção civil ao longo dos anos, eleva-se a preocupação do
impacto que estas mudanças têm gerado na saúde e na qualidade de vida no trabalho
impactando o desenvolvimento e a sociedade de uma região. O objetivo desta
pesquisa foi verificar a percepção de saúde auto relatada e a qualidade de vida entre
trabalhadores da construção civil de União da Vitória – PR e Porto União – SC.
Participaram da pesquisa 101 trabalhadores da construção civil dos cargos de
pedreiros, ajudantes, encarregados e engenheiros. Inicialmente foi contatado o
Sindicato da Construção Civil para obtenção de endereços das obras, visitas aos
canteiros de obras e delimitação para aplicação do questionário eletrônico. Foram
avaliados a percepção da saúde através da avaliação auto relatada e a qualidade de
vida com o questionário Short Form Health Survey (SF-36). Os resultados mostraram
que a maioria dos trabalhadores da construção civil são do sexo masculino, com baixa
escolaridade, moradia alugada, regime de salário quinzenal, com 10 anos ou mais de
experiência e sem contrato de trabalho. Dos entrevistados 87% dos trabalhadores da
construção civil não receberam nenhum tipo de treinamentos em saúde e de
segurança no Trabalho nos últimos 12 meses que antecederam a pesquisa. Na auto
avaliação da saúde, 15,84% apresentaram percepção negativa da sua saúde.
Nenhuma das variáveis socioeconômicas foi associado a percepção da saúde auto
relatada pelos trabalhadores da construção civil (p>0,05). Em contrapartida, o tipo de
trabalho foi associado a percepção de saúde auto relatada (p<0,05). Nos resultados
da qualidade de vida, os domínios Capacidade funcional (86,43%), Aspectos físicos
(87,38%) e emocionais (72,28%) tiveram os maiores valores enquanto nos domínios
Vitalidade (55,84%), Saúde mental (56,36%) e Estado geral de saúde (58,90%)
tiveram os menores valores. Em conclusão, baseada nas percepções dos próprios
trabalhadores da construção civil de União da Vitória- PR e Porto União - SC, a saúde
e a qualidade de vida precisam melhorar e ser acompanhada para diminuir as doenças
ocupacionais e os afastamentos do trabalho.
Palavras-chave: Construção civil, Auto avaliação, Qualidade de vida, SF-36

ABSTRACT
With the increase in health problems and accidents at work that have occurred in
construction workers over the years, there is a concern about the impact that these
changes have generated on health and quality of life at work, impacting development
and society in a region. The objective of this research was to verify the self-reported
health perception and quality of life among construction workers in União da Vitória PR and Porto União - SC. The survey included 101 construction workers in the
positions of bricklayers, helpers, supervisors and engineers. Initially, the Civil
Construction Union was contacted to obtain addresses of the works, visits to the
construction sites and delimitation for the application of the electronic questionnaire.
The perception of health was assessed through self-reported assessment and quality
of life using the Short Form Health Survey questionnaire (SF-36). The results showed
that the majority of construction workers are male, with low education, rented housing,
fortnightly wage regime, with 10 years or more of experience and without a work
contract. Of the respondents, 87% of construction workers did not receive any training
in health and safety at work in the last 12 months preceding the survey. In self-rated
health, 15.84% had a negative perception of their health. None of the socioeconomic
variables were associated with the perception of self-reported health by construction
workers (p> 0.05). In contrast, the type of work was associated with self-reported
health perception (p <0.05). In the results of quality of life, the domains Functional
capacity (86.43%), Physical aspects (87.38%) and emotional (72.28%) had the highest
values while in the domains Vitality (55.84%), Health mental (56.36%) and general
health status (58.90%) had the lowest values. In conclusion, based on the perceptions
of the civil construction workers themselves in União da Vitória - PR and Porto União
- SC, health and quality of life need to improve and be monitored to reduce
occupational diseases and absence from work.
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INTRODUÇÃO

O mundo do trabalho tem passado por várias transformações, sejam elas nas
esferas tecnológicas, organizacionais, estruturais e conjunturais (BARROS et al.,
2020). E estas mudanças advindas da revolução industrial e tecnológica culminaram
com a permuta do modelo Fordista de produção que trouxe inovações no universo do
trabalho e a produção em massa (FIALHO et al., 2014).
O modelo Fordista de produção padronizou as linhas de montagem e de
produtos mais homogêneos, utilizando-se do cronômetro para controlar o tempo e os
movimentos no processo produtivo desempenhado pelos trabalhadores (FIALHO et
al., 2014). Contudo, devido a estas novas mudanças na estrutura e na organização
do trabalho, os trabalhadores tiveram restrições e perdas de direitos trabalhistas,
atrofiando as ações das organizações sindicais o que gerou precarização do emprego
e impactos sociais negativos aos trabalhadores de diferentes setores (FARIA, 2017).
Dentre os impactos negativos, verifica-se um aumento dos agravos à saúde,
principalmente as doenças relacionadas aos Transtornos Mentais e Comportamentais
e as doenças Osteomusculares (PEINADO, 2019; (CORTEZ et al., 2017)) Além disso,
aumentos significativos dos acidentes de trabalho e de óbitos causados por estes
acidentes, consequentemente, vem promovendo afastamento e diminuição da
capacidade laboral (OLIVEIRA, 2007).
As principais causas do avanço dos agravos à saúde dos trabalhadores vão
desde a precariedade das condições físicas do ambiente ocupacional até os
comportamentos

inadequados

dos

trabalhadores,

traduzidos

em

erros

comprometedores na execução de suas tarefas (OLIVEIRA, 2017).
Portanto, as doenças relacionadas ao trabalho tornaram-se problema de saúde
pública e têm afetado trabalhadores de diversos setores, dentre eles, os da construção
civil (ALMEIDA, 2017). A construção civil é uma das atividades mais perigosas, sendo
responsável por 8,7% dos acidentes ocorridos no Brasil (MINISTÉRIO DA FAZENDA,
2018; GUIMARÃES, 2017).
A terceirização de funcionários, longas e extenuantes jornadas de trabalho,
gestão por estresse, a disciplina rígida imposta por gestores, precária situação
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sanitária dos canteiros de obras, execução de atividades com alto risco e posturas
antiergonômicas, estão entre os principais fatores que têm aumentado os agravos a
saúde dos trabalhadores da construção civil (ALMEIDA, 2017).
Nesse cenário, eleva-se a preocupação sobre a saúde e a qualidade de vida
dos trabalhadores da construção civil no Brasil, pois, este setor é um dos grandes
pilares para o desenvolvimento socioeconômico (VIEIRA, 2018). No período entre
2003 a 2014, este setor econômico chegou a representar 12,4% do Produto Interno
Bruto (PIB) com um investimento de R$ 809 bilhões e recolhimento de impostos na
casa de R$ 180 bilhões (CBIC, 2019). No ano de 2015 foram investidos
aproximadamente 331,8 bilhões de reais na indústria da construção civil, que possuía
cerca de 132 mil empresas ativas, empregando algo em torno de 2,5 milhões de
pessoas (DE JESUS SANTOS et al., 2018). Em 2017 foi responsável por 10 milhões
de empregos e movimentou 9,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil
(CBIC,2019).
Devido a construção civil ser importante para a geração de empregos e renda,
fatores que são intimamente ligados ao desenvolvimento de um país, é de suma
importância obter informações referente a saúde e qualidade de vida dos
trabalhadores desse setor para entender o contexto laboral que estes trabalhadores
estão inseridos. (FREITAS, 2016).
Dentre as avaliações que têm sido utilizadas para monitorar e acompanhar o
estado de saúde atual da população em geral e em trabalhadores, está a
autoavaliação. A autoavaliação em saúde têm sido utilizada como importante preditor
de mortalidade e associa-se com o declínio da capacidade funcional, doenças
crônicas subsequentes, visitas médicas, entre outros desfechos (HÖFELMANN
BLANK, 2007; JYLHA, 2009; RODRIGUES et al., 2015; THEME FILHA et al., 2015;
LUA et al., 2018).
Na literatura podemos encontrar estudos de autoavaliação e percepção de
saúde com trabalhadores do setor da indústria (HÖFELMANN, BLANK, 2007), do
setor bancário (PETARLI et al., 2015), profissionais de saúde (LUA et al., 2018),
população em geral (THEME FILHA et al., 2015; BARROS et al., 2019; MASSA e
CHIAVEGATTO FILHO, 2020). Entretanto, com trabalhadores do setor da construção
civil existe uma escassez de informações sobre o assunto.
Avaliar a saúde dos trabalhadores da construção civil através desta medida
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poderá servir de base para o desenvolvimento de ações preventivas, de modo a
manter ou melhorar a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores da construção
civil. Também, este tipo de avaliação poderá subsidiar ações que melhorem o
ambiente e o bem-estar de seus trabalhadores, diminuindo os agravos à saúde e
consequentemente os gastos por parte do governo e empregadores com os
afastamentos para tratamento das enfermidades.
Outro importante problema que se encontra na construção civil é que a maioria
dos trabalhadores são informais e com grande rotatividade no trabalho (COBALCHINI,
2015; VALINOTE, 2011). Estes trabalhadores estão fora das estatísticas oficiais e
podem impactar consideravelmente os cofres públicos no tratamento de doenças
laborais. Dessa forma, uma medida atenuante seria monitorar a saúde e a qualidade
de vida poderá propiciar aos gestores da construção civil o desenvolvimento de
estratégias para estimular os trabalhadores a adquirir comportamentos preventivos
que podem conservar e/ou prolongar o tempo de atividade produtiva destes
trabalhadores. Pois quanto melhor o ambiente e as condições de trabalho melhor será
a qualidade de vida (VALINOTE, 2014).
Portanto, o objetivo geral deste estudo foi avaliar a saúde auto-relatada e a
qualidade de vida de trabalhadores da construção civil. Para responder ao objetivo
geral, os seguintes objetivos específicos foram propostos:
 Conhecer o perfil socioeconômico e ocupacional dos trabalhadores da
construção civil;
 Verificar a percepção da saúde auto relatada dos trabalhadores da
construção civil;
 Analisar a associação entre as características socioeconômicas e
ocupacionais com a percepção da saúde auto relatada dos trabalhadores da
construção civil e;
 Identificar a percepção de qualidade de vida no trabalho dos
trabalhadores da construção civil .
Este estudo está vinculado a Linha de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade
e Educação, do Programa de Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade, da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). Apresenta uma abordagem
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interdisciplinar para entender e analisar as perspectivas referentes a auto avaliação e
a qualidade de vida em trabalhadores da construção civil, pois certos fenômenos ou
problemas merecem atenção abrangente envolvendo, em seu estudo, distintas áreas,
como a psicologia, ciências sociais, enfermagem, medicina, administração, economia
e engenharias. Ainda, os estudos com essa temática de pesquisa vinculam-se às
diretrizes da corrente interdisciplinar das ciências, na certeza de que a
interdisciplinaridade promove interações entre diferentes saberes que possibilitam a
construção do conhecimento, resultando no aperfeiçoamento de métodos, leis e
aplicações práticas na resolução de problemas relacionados com a sociedade e o
desenvolvimento.
Assim, essa dissertação é estruturada em quatro itens. No capítulo 1 é
apresentado todo o referencial teórico abordando um panorama sobre a construção
civil no brasil, saúde em trabalhadores da indústria da construção e qualidade de vida
no trabalho. O capítulo 2 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para
a realização da pesquisa. No capítulo 3 é apresentada toda a descrição dos resultados
do estudo e no capítulo 4 a discussão dos principais resultados, e considerações
finais.

16

1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
De acordo com Gomes (2011) o modelo escravocrata de produção dos
primórdios era fundamentado num método empírico, ou seja, era baseada num
processo de tentativas e erros, sem fundamento teórico.
O conhecimento era acumulado a partir da experiência e da prática de ideias
construtivas que possibilitavam a análise da estabilidade das estruturas por meio de
noções de equilíbrio de forças, centro de gravidade, entre outros (GOMES,2011).
Conforme Peinado (2019) os responsáveis pela coordenação e orientação das
obras não tinham capacitação embasada em fundamentos matemáticos e físicos a fim
de que, a partir dessas premissas, pudessem construir mecanismos que auxiliassem
os métodos construtivos para um maior aproveitamento da mão de obra.
De acordo com Gomes (2011) a mão de obra utilizada era predominantemente
composta por escravos, não se vislumbrava a busca por conhecimentos para a
obtenção de avanços tecnológicos que garantissem o melhor aproveitamento dessa
força de trabalho.
Na Idade Média, a construção civil utilizava processos produtivos artesanais
(GOMES, 2011).
Para Peinado (2019) eram utilizados máquinas e artifícios em determinadas
obras com o objetivo de auxiliar o processo artesanal, reduzindo o esforço empregado
pelos operários, proporcionando uma redução do tempo de execução.
Conforme relatório do CONFEA (2010) as recentes inovações tecnológicas
introduzidas na construção civil proporcionaram alterações consideráveis na sua
tradicional forma de organização do trabalho, mediante a redução e a subdivisão das
tarefas e a simplificação da forma de execução.
Todavia conforme ressaltado por Gomes (2011), a construção civil depende
sobremaneira da mão de obra, cujos níveis de escolaridade e de qualificação revelamse extremamente baixos.
Conforme avaliado por Peinado (2019) a construção civil continua ainda com
trabalhos artesanais, mão de obra pouco qualificada e exposta a inerentes riscos
provenientes da execução das atividades.
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1.2 A CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL
Este item trata da contextualização histórica da construção civil abordando um
resumo de como este setor tem se comportado na trajetória temporal.
De acordo com Gomes (2011) a expressão “construção civil” surgiu no Brasil
em uma época em que só havia duas classificações: engenharia militar e engenharia
civil. Esta última foi se subdividindo em novas especializações como: engenharia
mecânica, elétrica, naval etc. Essa diferença básica entre engenharia civil e militar é
fundamental na história da construção civil no Brasil.
No Brasil, a engenharia civil deu seus primeiros passos no período colonial,
com a construção de fortificações e igrejas. De acordo com o Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA) o surgimento de escolas voltadas para a
engenharia civil só se deu em 1810, com a chegada da Família Real (CONFEA, 2010).
Um novo modelo de produção que objetivava o alcance de maiores índices de
produtividade foi instaurado com a Revolução Industrial que se iniciou no século XVIII.
Com efeito, nesse momento histórico, houve a mecanização dos sistemas de
produção e a utilização de alternativas de melhoramento da produção, o que garantia
o crescimento dos lucros pela burguesia.
No Brasil, esse novo modelo de produção começou a ganhar força no final do
século XIX, com uso na produção do café, na construção de linhas férreas e na
mineração.
De acordo com os dados do CONFEA (2010) o governo de Getúlio Vargas, na
década de 40, foi considerado o auge da construção civil no Brasil, pois a nação
brasileira dominava a importante tecnologia do concreto armado.
Logo mais no século XIX teve início o processo de industrialização do país, com
os interesses ingleses na construção de estradas de ferro que levariam à primeira
integração do vasto território (GOMES, 2011).
No início do século XX, com o surgimento do capitalismo financeiro levou à
necessidade de transformar as formas de trabalho para adequá-las à expansão
(CHIAVANETO, 2004).
Nesse contexto, disseminaram-se várias novas formas de produção com o
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objetivo de aumentar os lucros e reduzir os custos. Dentre estes modelos produtivos,
destacam-se o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo (CHIAVANETO, 2004).
Chiavenato (2004), destaca que o Taylorismo adota, em suma, os seguintes
princípios: substituir empirismo por métodos planejados, selecionar os trabalhadores
conforme aptidões, treinar e controlar a execução do método estabelecido e distribuir
atribuições e responsabilidades distintas entre direção e os operários.
Em decorrência de suas especificidades, Flor (2010) destaca que a indústria
da construção civil não adotou, em sua totalidade, a execução desse método de
produção, amplamente utilizado nas indústrias da época, mas apenas em
determinadas atividades que compõem a construção.
Para Chiavaneto (2004) o Fordismo, por sua vez, inseriu a indústria
automobilística na era industrial, eliminando seus aspectos artesanais remanescentes
e inserindo a produção em massa.
De outro lado, o Toyotismo, criado após a Segunda Guerra Mundial, foi
implementado pela primeira vez na fábrica da Toyota. Chiavaneto (2004) descreve
que como o território japonês era pequeno, não havia espaço para a estocagem de
produtos, assim, somente era produzido o necessário.
Flor (2010) destaca que Toyotismo revelou preocupação com a valorização do
trabalho em equipe, da qualidade no trabalho e do trabalho, da multifuncionalidade,
da flexibilização e da qualificação do trabalhador.
De acordo com Chiavaneto (2004) as premissas do Toyotismo foram adotadas
em várias empresas. Algumas foram empregadas na construção civil, especialmente
nas empresas em que os operários estão aptos a realizar diferentes etapas do
processo produtivo, tais como a instalação hidráulica e elétrica e a pintura, tudo ao
mesmo tempo em um mesmo espaço (FLOR, 2010).
Conforme dados dos CONFEA (2010) na década de 1980 houve um retorno do
capital privado na Construção Civil e, em 1990, já começava a haver uma
preocupação maior com a qualidade do produto final, passando as construtoras a
qualificar mais a mão de obra de suas equipes.
No decorrer da história da Construção Civil no Brasil, os papéis do Estado e da
iniciativa privada se revezaram no topo da lista de investidores. Tal fenômeno é um

19

reflexo da constante mudança de paradigmas vivenciadas pelo setor (PEINADO,
2019).
Para Gomes (2011) a indústria da construção civil é uma das maiores do país,
e apesar da importância estratégica, sempre é onerada por não ser tão dinâmica
quanto os demais setores industriais.
Apesar de usa importância estratégica, Melo (2009) afirma que a Indústria da
construção civil é composta por uma complexa cadeia produtiva que abrange setores
industriais diversos, tais como: mineração, siderurgia do aço, metalurgia do alumínio
e do cobre, vidro, cerâmica, madeira, plásticos, equipamentos elétricos e mecânicos,
fios e cabos e diversos prestadores de serviços, como escritórios de projetos,
empreiteiros e trabalhadores informais.
No entendimento de Peinado (2019) o setor da construção civil é responsável
pela geração de milhares de empregos e tem participação significativa no Produto
Interno Bruto (PIB) nacional.
De acordo com Jesus (2018) a indústria da construção civil é responsável por
uma significativa parcela do Produto Interno Bruto (PIB) e por um representativo
contingente de empregos, gerados direta ou indiretamente, no país. Jesus (2018)
afirma que no ano de 2015, o Brasil possuía algo em torno de 101,9 milhões de
pessoas empregadas, destas 8,6 milhões tinham empregos ligados à construção.
A história da construção civil mostra uma relação muito próxima entre o
desenvolvimento do setor, inflação, PIB e política (PEINADO, 2019)
Para Melo (2009), a construção civil é integrada por uma série de atividades
com diferentes graus de complexidade, ligadas entre si por uma vasta diversificação
de produtos, com processos tecnológicos variados, vinculando-se a diferentes tipos
de demanda. Segundo Melo (2009) o setor abriga desde indústrias de tecnologia de
ponta e capital intensivo, como cimento, siderurgia, química, até milhares de
microempresas de serviços, a maior parte com baixo conteúdo tecnológico. Pode-se
afirmar que uma das características marcantes do setor da Construção Civil é a sua
heterogeneidade (MELO, 2009).
De acordo com Peinado (2019) a indústria da construção civil agrega diversas
atividades que têm como objetivo a transformação do ambiente natural com vistas ao
aprimoramento da qualidade de vida do ser humano.
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A construção civil é considerada uma das tecnologias mais básicas e menos
tecnológicas do mercado econômico. Para Gomes (2011) isso deve-se a fatores como
a diversificação de um produto para o outro (prédios de dimensões diferentes, terrenos
com peculiaridades diversas, entre outros).
Flor (2010) destaca que existe em grande parte do setor existe a falta de
qualificação da mão de obra por se tratar de trabalho que demanda grande desgaste
físico.
Para o CONFEA (2010) a construção civil, culturalmente, foi desenvolvida sem
o acompanhamento técnico necessário, ou seja, sem o planejamento realizado pelo
engenheiro civil em razão da ideia equivocada de que apenas o mestre de obras seria
suficiente para a condução de obras de pequeno porte.
Na construção civil existem diversas atividades e funcionalidades que são
realizadas para que o projeto seja entregue, desde ajudantes, serventes, pedreiros,
mestres, azulejista, armador entre outros( PEINADO,2019)
De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro FIRJAN (2014) um fator peculiar da indústria da Construção Civil é a alta rotatividade
da mão-de-obra, baixo grau de instrução entre os colaboradores, curta duração de
obra e o próprio tamanho de cada empreendimento.
Na execução dos processos de trabalho é bastante notório verificar que grande
parte dos trabalhadores não possui a devida noção do tipo de atividade que estão
executando nem tampouco os riscos existentes durante a execução do trabalho
(GOMES 2011).
Para Gomes (2011) em virtude da diversidade das atividades a construção civil
é um dos setores de maior ocorrência de acidente do trabalho. É possível verificar a
presença de vários tipos de riscos que um mesmo colaborador pode estar exposto,
significando uma grande probabilidade de ocorrer um dano, ou seja, acidente do
trabalho (GOMES, 2011).
Apesar das grandes contribuições à economia do país, há um índice lamentável
que está presente nesse setor: o elevado número de acidentes e doenças do trabalho
decorrentes das atividades da construção (PEINADO, 2019).
Para FIRJAN (2014) as pessoas que trabalham na Construção Civil nas
funções mais básicas que requer pouca escolaridade estão por necessidade e não de
escolha profissional. A problemática envolvendo a mão de obra para atender o setor
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da Construção Civil assume contornos mundiais justificados pelo baixo nível de
instrução dos colaboradores e consequentemente expostos a maiores riscos
ocupacionais e acidentes de trabalho (FIRJAN,2014).
De acordo com Peinado (2019) o setor da construção civil cresceu
consideravelmente, entretanto, a quantidade de profissionais capacitados e
qualificados para realizar as diversas atividades das células de produção de uma obra
não apresentaram o mesmo crescimento.
Nesse contexto, Gomes (2011) destaca que as construtoras sujeitam-se a
empregar operários de baixa qualificação, pois o mercado não apresenta mão de obra
qualificada suficiente para poder suprir a demanda. Para Peinado (2019) isso faz com
que esse seja apontado como um dos maiores fatores para a baixa produtividade do
setor.
Segundo o CONFEA (2010) a alta rotatividade no setor também é um dos
maiores problemas enfrentados pelas construtoras, face a duração das obras serem
diversificadas quando comparados a outro setor produtivo.
Outro ponto de destaque segundo Flor(2010) é que a construção civil é um
segmento com alto grau de risco de acidentes conforme classificação máxima, ou
seja, nível 4 do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) .
De acordo com Peinado et al. (2019) a construção civil é uma indústria que
apresenta grande quantidade de acidentes e que possui uma série de particularidades
que a diferem de outros ramos industriais, é de fundamental importância que sejam
desenvolvidos estudos e pesquisas voltados a este setor no que se refere à segurança
e à saúde do trabalhador.
Apesar de existirem inúmeras normas e regulamentações referente a
segurança e saúde do trabalhador, Peinado et al. (2019) entende que é necessário
criar a consciência de que a atuação nessas áreas é primordial e que merece grande
atenção por parte dos responsáveis por uma obra, uma vez que a integridade do
trabalhador deve ser preservada.
1.3 SAÚDE EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
1.3.1 Saúde auto avaliada em trabalhadores da indústria da construção civil
Ao observar uma obra de construção civil não é perceptível em um primeiro
momento o número de trabalhadores envolvidos no processo construtivo (GOMES
2011).
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Uma obra pode ser dividida em várias etapas, as principais são: Infraestrutura,
Mesoestrutura e Superestrutura. Estas etapas se subdividem em atividades que são
desempenhadas pelos colaboradores (FIRJAN, 2014).
Por ordem destaca-se o engenheiro, mestre de obra, pedreiros, carpinteiro,
soldador, ajudante, vigia. Para Costella et al. (1998) estes atuam principalmente no
processo produtivo, o número de funções e variável de acordo com a peculiaridade
de cada obra.
Ainda de acordo com Costella et al. (1998), o desenvolvimento das atividades
laborais é trabalho braçal, esforços repetitivos como carregar saco de cimento,
madeira, assentar piso/cerâmica, rebocar paredes, pintura, trabalho em altura.
Para Gomes (2011), a força de trabalho da construção civil possui alta
rotatividade, fragilidade dos vínculos empregatícios formais, terceirização, fatores que
afetam e influenciam os riscos e a falta de segurança na obra, em relação à saúde e
qualidade de vida do trabalhador.
Em obras de maior vulto pode ser observado o cumprimento as normas
regulamentadoras do trabalho, no entanto grande parte das obras no Brasil estão na
informalidade não sendo computados nas estatísticas do Instituto de Seguridade
Social (GOMES 2011).
Muitos são os fatores que predispõem o operário da construção civil aos riscos
de acidentes (ARAÚJO et al., 1997).
Para Araújo et al. (1997) os riscos de acidentes estão associados a instalações
provisórias dos canteiros de obras, o não uso ou uso inadequado de equipamento de
proteção individual (EPI), jornadas de trabalho prolongadas, serviço noturno, ausência
de equipamento de proteção coletiva (EPC), falta de habilidade do colaborador para
execução de determinados serviços.
A crescente competição no mercado, a exigência pela qualidade e produtividade tem impulsionado as empresas a exigir mais dos colaboradores (ARAÚJO et al.,
1997).
De acordo com Espínola et al. (2008), os esforços para a implementação da
Norma Regulamentadora nos canteiros de obras, seja por obrigações impostas por lei
ou pela política interna das empresas, têm sido crescentes. Para Espínola et al. (2008)
o enfoque para aspectos ergonômicos torna-se importante para implantação nas
obras.
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A falta de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho acaba causando problemas de relacionamento humano, produtividade, qualidade dos produtos
e/ou serviços prestados e o aumento de custos para as empresas (GROHMANN,
1997).
Para Grohmann (1997) o investimento inadequado no sistema de segurança
acaba ocasionando graves prejuízos, pois, um acidente no trabalho implica baixa na
produção, investimentos perdidos em treinamentos e outros custos, que muitas vezes
são imensuráveis.
Para Silva et al. (2009), o grande desafio do gerenciamento de riscos é
possibilitar a continuidade das ações preventivas, já que envolve a cultura da
organização, a resistência de algumas pessoas à mudança e outros fatores humanos
que podem vir a contribuir para o aparecimento de condições inseguras, elevando
assim o risco de acidentes.
Para prevenção de acidentes é necessário um treinamento constante, plano de
manutenção para situações não previstas, sinalizar adequadamente as áreas de
trabalho e criar um sistema eficiente de segurança (NÓBREGA et al., 2007).
A realização de um programa efetivo de treinamento é um dos passos mais
importantes que uma empresa toma para aumentar a segurança dos processos
(SILVA, 2009).
Para Saliba (2010) o uso de ferramentas que permitem medir o desempenho
de uma gestão de segurança do trabalho, objetivando a prevenção de acidentes e
redução de custos é o grande desafio para o setor.
A medição do desempenho é uma forma importantíssima de provar
informações sobre a eficácia do sistema de gerenciamento de saúde e segurança
ocupacional (SALIBA, 2010).
Os Indicadores de segurança e saúde do trabalho é um símbolo criado para
representar uma realidade. O monitoramento produz indicadores para tomada de
ações preventivas ou corretivas (CARDELLA, 2010).
De acordo com Coeli (2015) vários setores produtivos como área da saúde,
educação, indústria tem abordado sobre a qualidade de vida no trabalho. Para Coeli
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(2015) tem se obtido dados referente a área a avaliação em saúde. Poucos estudos
abordam a qualidade de vida auto relatada no setor da construção civil (COELI, 2015).
Para Oliveira (2011) os acidentes de trabalho não-fatais na construção civil,
dentre outros problemas de saúde, têm tornado um grave problema de saúde pública
no Brasil. Almeida (2017) em trabalho realizado em uma grande construção, destaca
a importância da luta por melhorias de condições básica de proteção a saúde nos
canteiros de obras.
De acordo com Guimarães (2017) a indústria da construção civil é uma das que
apresenta os maiores índices de acidentes de trabalho e piores condições de
segurança é saúde em nível mundial.
Para

Guimarães (2017) são raros os estudos sobre riscos ou doenças

ocupacionais na construção civil, possivelmente devido à alta rotatividade, ao alto grau
de informalidade dos contratos de trabalho e à sub renumeração nos registros
ocupacionais, o que torna difícil a identificação de populações definidas, ou o uso de
dados secundários, comuns na epidemiologia ocupacional.
Conforme Peinado (2019), a construção civil é uma indústria que apresenta
grande quantidade de acidentes e que possui uma série de particularidades que a
diferem de outros ramos industriais, destaca ainda que é de fundamental importância
de estudos e pesquisas voltados a este setor no que se refere à segurança e à saúde
do trabalhador.
De acordo com Costa (2019), estudos desenvolvidos mostram a complexidade
da temática na construção civil, principalmente quando abordam a gestão da
segurança e saúde no trabalho.
Para Guimarães (2017), a realização de novos estudos e investimentos na
construção civil, tem o intuito de viabilizar a valorização desses trabalhadores por meio
de melhores condições de trabalho, sendo um campo rico desenvolver ações de
promoção da qualidade de vida no trabalho.
O termo saúde foi, em 1946, definido pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como “um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não
meramente a ausência de doença” (FLECK, 2000).
“A simples pergunta: “De maneira geral como você avalia sua saúde?”, é uma
das medidas mais empregadas em inquéritos populacionais, recomendada pela

25

Organização Mundial de Saúde (OMS) para monitoramento do estado de saúde”
(BRUIN et al.,1997 apud HÖFELMAN, 2007, p.778).
Para Höfelman (2007) a auto avaliação indica um estado subjetivo que tem
consequências

próprias

à

saúde,

permanecendo

circunscrita

a

construtos

psicológicos como bem-estar, satisfação, controle sobre a vida, suficiência física e
qualidade de vida.
Segundo Dachs (1998 apud Höfelmann, 2007, p.778) “No Brasil, são poucas
as pesquisas epidemiológicas que incluíram a autoavaliação de saúde como objeto
de estudo [...]”.
O absenteísmo entre os profissionais da área da saúde tem apresentado altos
índices e vem de encontro com estudos que abrangem a temática (RODRIGUES,
2016).
Em contraponto Baasch (2017) em estudo realizado com servidores públicos
catarinenses afastados do trabalho por transtornos mentais destaca que este tipo de
afastamento tem afetado diversas categorias de trabalhadores no Brasil e no mundo.
Em estudo realizado Benzoni (2016) destaca que as doenças do sistema
osteomusculares e do tecido conjuntivo correspondem à segunda causa de
afastamentos por licença saúde.
A dor lombar tem sido apontada como 70% das causas do afastamento
ocupacional como destaca Pereira (2015). Uma atenção especial a ser observada é a
função de servente e pedreiro que fica mais exposta a este tipo de risco ocupacional
(PEREIRA, 2015).
De acordo com Sanches (2010), lesões provocadas por esforço repetitivo (LER)
ou distúrbios osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) são nomenclaturas
para indicar diversas doenças, como tenossinovites e tendinites.
Para Assunção (2017), existe a necessidade de monitorar as comorbidades no
caso das doenças musculoesqueléticas e reforçar programas focados nos diferenciais
de gênero.
Pina (2018) destaca que o avanço de conhecimentos acerca da intensificação
do trabalho e saúde, inclusive em relação à política de proteção social, com
incorporação da experiência dos trabalhadores e um processo fundamental no conflito
existente entre processo de produção e nas relações entre ciência/técnica e política.
De acordo com Cordeiro (2016), é necessário um maior investimento em
pesquisas com diversos grupos de trabalhadores do Brasil em virtude da relevância
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cientifica e social para o campo da saúde do trabalhador.
A interdisciplinaridade nos estudos de autoavaliação de saúde é muito
importante. De acordo com Hofelman (2007), e necessário o desenvolvimento de
ações voltadas à saúde do trabalhador sejam interdisciplinares, invariavelmente
pautadas na visão do trabalhador como sujeito holístico.
Para Barros (2009) a autoavaliação tem sido utilizada em pesquisas de
diversos âmbitos, mas estudos brasileiros sobre a associação entre autoavaliação e
comportamentos relacionados à saúde são escassos. Neste contexto torna-se
relevante um estudo voltado para a área da construção civil.
1.4 QUALIDADE DE VIDA
Após a Revolução Industrial, as condições de vida e trabalho tomaram níveis
subumanos pela falta de higiene e pela realização de esforço demasiado durante
longos períodos de trabalho (PILATTI, 2005).
A expressão “qualidade de vida” é aplicada com o intuito de identificar fatores
que possam interferir na saúde da população, seja no ambiente domiciliar, seja no
trabalho (PIMENTA et al, 2018).
De acordo com Pilatti (2005) o conceito de qualidade vida foi considerado como
um complemento útil para os tradicionais conceitos de estado de saúde.
Duarte e Ciconelli (2006) afirma que a qualidade de vida decorre da relação de
vários fatores biológicos, sociais e psicológicos integrando o individuo a sociedade.
A crescente preocupação com questões relacionadas à qualidade de vida vem
de um movimento dentro das ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar
parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou
o aumento da expectativa de vida (PEREIRA, TEIXEIRA e SANTOS, 2012).
A avaliação da qualidade de vida teve sua origem ligada à medicina e saúde
pública, com o intento de avaliar o resultado dos tratamentos utilizados (PATRICK,
2008).
Em definição apresentada por Guerrido (2015) a qualidade de vida e um
conceito de fácil compreensão tácita, mas de difícil definição semântica.
Seidl e Zannon (2012) definem que o conceito qualidade de vida é um termo
utilizado em duas vertentes: (1) na linguagem cotidiana, por pessoas da população
em geral, por jornalistas, políticos, profissionais de diversas áreas é (2) no contexto
da pesquisa cientifica, em diferentes campos do saber.
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Pereira, Teixeira, Santos (2012) argumentam que a

falta de consenso

conceitual é marcante. Para estes autores as definições na literatura especializada
apresentam-se, tanto de forma global, enfatizando a satisfação geral com a vida, como
dividida em componentes, que, em conjunto, indicariam uma aproximação do conceito
geral (PEREIRA, TEIXEIRA e SANTOS, 2012).
De acordo com Silva et al (2017) a Organização Mundial da Saúde (OMS)
define qualidade de vida como a percepção que o indivíduo tem sobre sua posição na
vida. Este posicionamento refere-se à cultura e aos valores nos quais vive e quanto
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (SILVA et al, 2017).
De acordo com Belasco e Sesso (2006) a qualidade de vida apresenta uma
associação clara e consistente com fenômenos da área da saúde
Para Valinote et al (2014) a qualidade de vida relacionada à saúde e estado
subjetivo de saúde são conceitos afins, centrados na avaliação subjetiva do indivíduo.
No entanto Guerrido (2015) destaca que a qualidade de vida relacionada a
saúde esta diretamente associada a influência de estado de saúde das pessoas.
Destaca ainda que a qualidade de vida se relaciona com domínios que são
instrumentos capazes de avaliar a qualidade de vida.
A forma como é a qualidade de vida é abordada e os indicadores adotados
estão diretamente ligados aos interesses científicos e políticos de cada estudo e área
de investigação, bem como das possibilidades de operacionalização e avaliação
(PEREIRA, TEIXEIRA e SANTOS, 2012).
Os instrumentos de avaliação da qualidade de vida são constituídos por um
determinado número de itens, que, agrupados entre si, constituem um domínio,
dimensão ou escala, refletindo o comportamento ou experiência que se pretende
mensurar (DUARTE; CICONELLI, 2006).
Para Pereira, Teixeira e Santos (2012) os instrumentos para avaliação da
qualidade de vida variam de acordo com a abordagem e objetivos do estudo.
De acordo com Guerrido (2015) os principais instrumentos genéricos utilizados
para medir a qualidade de vida relacionada a saúde, são o “The Medical Outcomes
Study 36 - item Short-Form Health Survey” conhecido como SF-36 é o acrônimo
WHOQOL-100 “ World Health Organization Quality of Life”.
Pereira, Teixeira e Santos (2012) consideram que o (SF-36) para avaliação da
qualidade de vida relacionada à saúde e do WHOQOL para avaliação da qualidade
de vida geral são tentativas de padronização das medidas permitindo comparação
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entre estudos e culturas.
Seidl e Zannon (2012) relatam que no Brasil, vem crescendo o interesse pelo
tema qualidade de vida no campo da saúde. Vários estudos utilizam este instrumento
genérico de avaliação da Qualidade de Vida, o SF- 36 (Seidl e Zannon, 2012).
Posteriormente, o desenvolvimento do WHOQOL-100 para a língua portuguesa
e o estudo para a validação das versões completa e breve, permitiram a utilização
abrangente desse instrumento por pesquisadores brasileiros (Seidl e Zannon, 2012).

1.4.1 Qualidade de vida no trabalho
De acordo com Freitas et al (2016) a década de 1950 desponta o que seria o
marco dos estudos de Qualidade de Vida no Trabalho, período em que o cientista Eric
Trist e seus colaboradores desenvolveram pesquisas relativas às mudanças nos
valores individuais
Na década de 70, Louis Davis criou o termo qualidade de vida no trabalho,
relacionado ao bem-estar do trabalhador (CHIAVENATO, 2004).
De acordo com Freitas et al. (2016), o termo qualidade de vida no trabalho tem
sido utilizado com maior frequência para descrever certos valores em favor do avanço
tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento econômico.
De acordo com Saboia e Chies (2012) ocorre um aprimoramento nos estudos
sobre comportamento organizacional, englobando vários aspectos relacionados á
qualidade de vida do trabalhador.
Segundo Cavassani et al (2006) a promoção da qualidade de vida no trabalho
depende do conhecimento de fatores influenciam o indivíduo em seu ambiente de
trabalho.
De acordo com Freitas et al (2016) o crescente interesse em melhorar a
qualidade de vida no trabalho demonstra claramente a evolução da sociedade em
geral e o nível de instrução das pessoas.
Para Oliva (2008) a qualidade de vida no trabalho tem sido utilizada como
indicador das experiências humanas no local de trabalho e do grau de satisfação das
pessoas que desempenham o trabalho.
As décadas de 1980 marcam o período da implantação de Programas de
Saúde do Trabalhador (PST), para promoção à saúde dos trabalhadores (DIAS et al.,
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1994 apud SANTOS, 2006, p. 975).
Para Oliva (2008), as empresas tiveram que se adequar para que sua
organização proporcionasse o bem-estar de seus trabalhadores, visando um sistema
de compreensão que valorizasse o trabalho de modo justo, e que de acordo com o
desempenho que o trabalhador se adequar ao ambiente de trabalho as suas
necessidades individuais.
Atualmente, o conceito de qualidade de vida no trabalho está sendo adotado
pelas organizações que buscam ser altamente competitivas em mercados cada vez
mais globalizados (FREITAS et al. 2016).
De acordo com Oliva (2008) as organizações veem a necessidade de investir
em programas de qualidade de vida no trabalho, visando, assim, uma melhora no
bem-estar dos funcionários.
A qualidade de vida no trabalho caracteriza-se por uma constante busca pelo
equilíbrio entre o indivíduo e a organização, valorizando o trabalhador como ser
humano e sua posição na organização (FREITAS et al. 2016).
De acordo com Valinote et al. (2014), quanto melhor o ambiente e as condições
de trabalho melhor será a qualidade de vida e menor a percepção do estresse.
A qualidade de vida no trabalho se baseia na filosofia humanista – diz que o
colaborador deve ser visto como ser humano sendo necessário para tal, a criação de
cargos satisfatórios para ambos (VIEIRA, 1993).
Para Pletsch (2014), as características regionais do Brasil causam efeito sobre
a saúde do trabalhador e para avaliar o estilo de vida dos mesmos a aplicação de
questionários estruturados tornam-se um grande aliado do pesquisador para
mensurar o estilo de vidas de trabalhadores.
Mello (2006) afirma que a implantação da qualidade de vida gera inúmeros
benefícios ao empregado e ao empregador é que as empresas passaram a
desenvolver gestões estratégicas de pessoas.
Segundo Hofelman (2007), é necessário que se desenvolva mais estudos
envolvendo a autoavaliação de saúde no País, incluindo delineamentos que
possibilitem inferir relações de causa e efeito.
De acordo com Pina (2018), considera que a incapacidade laboral em
decorrência de acidentes e doenças é um importante indicador do desgaste do
trabalhador, carecendo de estudos aprofundados que problematizar o processo de
produção nas empresas e nos setores de atividade econômica.
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A percepção de saúde e qualidade de vida configura-se como um indicador
para morbimortalidade conforme destaca Dutra (2015).
Segundo Junior (2016) a implementação de medidas eficazes de proteção à
saúde dos trabalhadores pode minimizar o absenteísmo ou presenteísmo contribuir
com estímulo a qualidade de vida no trabalho.
Para Cobalchini (2015), o nível da Qualidade de Vida no Trabalho pode estar
intimamente ligado ao tempo de permanência do colaborador em uma mesma
empresa.
De acordo com Freitas et al (2016), a perspectiva da qualidade de vida no
trabalho pode ser abordada de 2 formas distintas. Freitas et al (2016) discorre sobre
a prática assistencialista e a prática preventiva.
A prática assistencialista atividades do tipo antiestresse, tais como dança,
massagens terapêuticas. A prática preventiva adota política cujo foco de atuação
reside nas mudanças e relações socioprofissionais de trabalho (FREITAS et al, 2016).
De acordo com Limongi (2019) a qualidade de vida relacionado a saúde pode
ser definida como uma medida integrativa de bem-estar físico e emocional, nível de
independência, relações sociais e relacionamento do indivíduo com o ambiente em
que vive.
Para Pimenta et al (2018) o desgaste da saúde do trabalhador está,
geralmente, relacionado a fatores como má remuneração salarial, estresse e riscos
ocupacionais que dificultam o acesso a níveis elevados de Qualidade de Vida.
A realidade das condições de trabalho, na maior parte das vezes, configura-se
como precária levando os profissionais a sentimentos de insegurança e à baixa
qualidade de vida pessoal e profissional (KESTENBERG et al ,2015).
De acordo com Pillati (2005) a qualidade de vida indica não só a qualidade
física do indivíduo, mas também sua qualidade mental dentro de um lugar onde
existem desafios relacionados com objetos, tecnologias e até mesmo com outras
pessoas
Conforme Santos et al (2018) o adoecimento laboral traz prejuízos aos
trabalhadores, além de onerar empregadores e a sociedade e que pode influenciar
negativamente a qualidade de vida.
De acordo com Kestenberg et al (2015) a qualidade de vida no ambiente de
trabalho e social pode ter interferência direta no estresse advindo do trabalho.
Trabalhadores doentes diminuem a produtividade do trabalho ficando mais
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vulneráveis ao absenteísmo e afastamentos prolongados prejudicando todo o
ambiente de trabalho (KESTENBERG et al ,2015).
Para Alves (2011) a implantação de programas de qualidade de vida no trabalho
tem se tornando a maneira pela qual é possível se desenvolver e mantiver a motivação
e o comprometimento dos trabalhadores. Segundo Alves (2011) estes programas
podem resultar inúmeros benéficos tanto para empregadores quanto para
empregados.
Segundo Alves (2011) a qualidade de vida no trabalho é uma metodologia que
envolve pessoas, trabalho e organização através da melhor qualidade e maior
produtividade para todos os envolvidos no processo produtivo.
Para Freitas et al (2016) existem diversos modelos disponíveis para avaliação
da qualidade de vida no trabalho, todos derivados de modelos americanos que são
traduzidos para utilização na versão brasileira.
De acordo com Alves (2011) no intuito de demonstrar os fatores que afetam a
qualidade de vida no trabalho foram desenvolvidos vários modelos de indicadores de
qualidade de vida no trabalho.
1.4.2 Questionário SF-36
O SF-36 é um instrumento do tipo genérico criado por Ware e Sherbourne,
originalmente na língua inglesa norte-americana. No Brasil, teve sua tradução e
validação cultural realizada por Ciconelli (PEREIRA, TEIXEIRA e SANTOS, 2012).
Para Laguardia et al (2006) o questionário SF-36 é uma ferramenta importante
para avaliação da qualidade de vida e amplamente consolidado para aplicação em
estudos de qualidade de vida no Brasil.
De acordo com Ciconelli (1997) este questionário foi traduzido e validado para
a língua portuguesa tornando-se de fácil reprodutibilidade, aplicação e permitindo
comparações entre diferentes grupos.
O instrumento SF-36 é constituído de 36 itens, fornecendo pontuação em oito
dimensões da qualidade de vida: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos,
dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde
mental (PEREIRA, TEIXEIRA e SANTOS, 2012).
As subescalas dos SF-36, funcionamento físico, papel físico, dor corporal
contribuem para pontuação que resume o componente físico, enquanto, saúde
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mental, emocional e social contribuem para o componente mental (GUERRIDO,
2015).
De acordo com Pereira, Teixeira e Santos (2012) a pontuação varia de 0 (pior
resultado) a 100 (melhor resultado).
Instrumentos como o SF-36 e o WHOQOL apresentam as vantagens de serem
instrumentos que já tiveram sua validade e qualidades psicométricas atestadas além
de permitirem a comparação com outros estudos (PEREIRA, TEIXEIRA e SANTOS,
2012).
Pereira, Teixeira e Santos (2012) alertam que esses instrumentos trazem
consigo limitações importantes, pois ao propor indicadores deixam de avaliar as
especificidades de cada sujeito em cada contexto de avaliação.
A escolha por diferentes indicadores de avaliação de qualidade de vida está
diretamente ligada aos interesses de uso e aplicação da pesquisa (PEREIRA,
TEIXEIRA e SANTOS, 2012).

33

2 METODOLOGIA

Nesse capítulo apresenta-se todos os procedimentos metodológicos, os
instrumentos utilizados, o tratamento e as análises dos dados realizados na presente
pesquisa.

2.1 TIPO DE PESQUISA
Este estudo caracteriza-se como descritivo, com abordagem quantitativa e
delineamento transversal. A pesquisa descritiva expõe as características de
determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua
natureza em uma amostra ou população (FONTELLES, 2009).

De acordo com Fontelles (2009) a pesquisa quantitativa recorre a linguagem
matemática para descrever as causas de um fenômeno e o delineamento transversal
de uma pesquisa ocorre quando o pesquisador não interage com a população
amostral de forma direta se restringindo ao campo observacional.

2.2 LOCAL DO ESTUDO

Este estudo foi realizado em 4 canteiros de obras da construção de edifícios e
19 canteiros de obras residenciais dos municípios de União da Vitória-PR e Porto
União-SC. Foram escolhidas as duas cidades pois são vizinhas do ponto de vista
geográfico e possuem como marco divisório o trilho da linha férrea que separam as
duas cidades. Esse marco geográfico foi definido logo após a Guerra do Contestado
que dividiu os estados do Paraná e Santa Catarina. Do ponto de vista geográfico é
como se fosse duas cidades em uma, pertencentes a dois estados. Neste contexto o
estudo abrangeu obras pertencentes as duas cidades.

2.2 1. PARTICIPANTES
Participaram da pesquisa 101 trabalhadores da construção civil dos municípios
União da Vitória e Porto União que estavam atuando na construção de edifícios e
obras residenciais. A escolha da amostra foi por conveniência e no total, foram
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avaliados 30 pedreiros, 48 ajudantes, 08 encarregados, 03 gesseiros, 04 pintores, 03
soldadores, 01 vigia e 04 engenheiros. Destes os que trabalhavam em edifícios eram:
02 engenheiros, 02 encarregados, 06 pedreiros, 02 carpinteiros e 10 serventes. Os
demais trabalhadores estavam trabalhando em obras residenciais.
Como critério de inclusão foi considerado trabalhadores diretamente envolvidos
com as atividades produtivas da construção civil, ou seja, colaboradores que
executam obras de construção civil. Como critério de exclusão foi considerado
trabalhadores que exercem funções administrativas não estando expostos aos
mesmos riscos laborais dos trabalhadores envolvidos diretamente com atividades
produtivas da construção civil.
A pesquisa seguiu os procedimentos conforme a resolução 466/12 do Conselho
Nacional de saúde envolvendo pesquisas em seres humanos. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética(CEP) da FAI – Faculdade de Itapiranga , parecer 4.197.221
(Anexo D).

2.3 DESENHO DO ESTUDO

Inicialmente, o pesquisador entrou em contato com o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil para obtenção dos endereços das obras. Verificouse que apenas as obras de edifícios eram registradas nos respectivos sindicatos. Este
fator dificultou a obtenção de um número majoritário para determinação da amostra
comprovando que a maioria das obras eram de caráter informal corroborando para a
escolha da amostra por conveniência.
Em um segundo momento foi elaborado uma lista das obras que estão em
execução conforme (Anexo B). Foi realizado um contato junto aos responsáveis das
obras para explicação dos objetivos e esclarecimento de informações para aplicação
do questionário junto aos colaboradores. As entrevistas e aplicação do questionário
foi aplicado através de formulário eletrônico.
Na etapa seguinte deslocou-se até os endereços para realização da coleta de
dados. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário semiestruturado, com
perguntas de múltiplas escolhas. Para garantir a exatidão dos dados coletados, os
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questionários foram administrados pelo pesquisador realizados no período de março
de 2020.
Os questionários aplicados foram divididos em duas partes. Na primeira parte
questões referente a avaliação socioeconômica e ocupacional e a versão brasileira do
SF-36. A coleta foi realizada através de formulário google o que facilitou a obtenção
das informações.

2.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA
2.4.1 AVALIAÇÃO SOCIOECONOMICA E OCUPACIONAL
Para a determinação das características socioeconômicas e ocupacionais foi
utilizado o questionário adaptado de Silva e Oliveira (2011) com 19 perguntas
referentes a: 1)sexo; 2)faixa etária; 3)horas de trabalho; 4) turno de trabalho; 5)
número de empregos; 6) tempo de experiência; 7) função; 8) escolaridade; 9) tipo de
moradia; 10) renda salarial; 11) regime de salário; 12) contribuição familiar; 13) regime
de trabalho; 14) tipo de trabalho; 15) treinamentos; 16) afastamentos; 17) dias de
afastamento; 18) número de filhos e 19) estado marital.
2.5 SAUDE AUTO RELATADA
Para a avaliação da percepção da saúde auto relatada foi utilizada a proposta
de Höfelmann e Blank (2007). A autoavaliação de saúde foi classificada em cinco
níveis (muito boa, boa, regular, ruim e muito ruim), posteriormente dicotomizada para
análise: as duas primeiras categorias (muito boa, boa) foram classificadas como
autoavaliação positiva e as três últimas categorias (regular, ruim e muito ruim) como
autoavaliação negativa.
2.6 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
Para avaliação da Qualidade de vida foi utilizado o questionário Short Form
Health Survey (SF-36) versão brasileira (Anexo). Este questionário multidimensional
é constituído por 36 itens englobados em oito escalas ou domínios: capacidade
funcional (10 itens), aspectos físicos (quatro itens), dor (dois itens), estado geral da
saúde (cinco itens), vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens), aspectos
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emocionais (três itens), saúde mental (cinco itens) e uma questão comparativa entre
as condições de saúde atual e as de um ano atrás. Avalia tanto os aspectos negativos
de saúde (doença ou enfermidade) como os positivos (bem-estar).
Foi traduzido e validado para a língua portuguesa por Ciconelli em 1997. É de
fácil reprodutibilidade e aplicação, permitindo comparações entre diferentes grupos. A
aplicação desse questionário dava-se através da atribuição de uma nota para cada
questão, posteriormente transformada em uma escala de 0 a 100 por domínio, onde
0 corresponde a um pior estado de saúde e 100 a um melhor. Cada dimensão do
questionário é avaliada em separado. Não existe um único valor que sintetize toda a
avaliação.
2.7 ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente, foi realizado a estatística descritiva e os resultados foram
apresentados como frequência (%), média e desvio padrão. Para as associações
entre as variáveis socioeconômicas e ocupacionais com a percepção de saúde auto
relatada foi realizado o teste de Qui-quadrado (χ2) de Pearson e o teste Exato de
Fisher quando os valores esperados foram menores do que 5. Para comparar os
domínios da qualidade de vida foi realizado o teste de Kruskal-Wallis, pois, de acordo
com o teste de Kolmogorov-Smirnov, as variáveis não apresentavam distribuição
normal. Todas as análises foram realizadas no Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 25.0. O nível de significância adotado foi de p<0,05.
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3 RESULTADOS
A Tabela 1 mostra as características socioeconômicas dos trabalhadores da
construção civil. Os resultados mostraram que predominou o sexo masculino
(94,06%), idade de 40 anos ou mais (43,56%) e com ensino fundamental (61,39%).
Com relação a moradia, 58,42% dos trabalhadores residiam em casa alugada, 60,40%
não tinham companheiro(a) e 53,47% possuíam de 1 a 3 filhos.
A maioria dos trabalhadores da construção civil recebiam até 3 salários
mínimos, sendo a principal renda da família e a cada 15 dias recebiam parte do seu
salário (Tabela 1).
Tabela 1. Características socioeconômicas dos trabalhadores da construção civil.

Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)
18 a 28
29 a 39
40 ou mais
Escolaridade
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior incompleto
Ensino superior completo
Moradia
Casa própria
Casa alugada
Casa de terceiros
Estado marital
Sem companheiro
Com companheiro
Número de filhos
Nenhum
1a3
4 ou mais
Renda mensal (salários mínimos)
0a1
2a3
4 ou mais
Contribuição da renda familiar
Toda renda
Metade da renda
Pouca contribuição
Regime de salário

Trabalhadores ( n=101)
n
%
95
6

94,06%
5,94%

21
36
44

20,80%
35,64%
43,56%

62
16
6
17

61,39%
15,84%
5,94%
16,83%

32
59
10

31,68%
58,42%
9,90%

61
40

60,40%
39,60%

38
54
9

37,62%
53,47%
8,91%

45
33
23

44,55%
32,67%
22,78%

58
23
20

57,43%
22,77%
19,80%

38

Diarista
Quinzenal
Mensal

6
59
36

5,94%
58,42%
35,64%

Fonte: Autor, 2020.

A tabela 2 apresenta as características ocupacionais dos trabalhadores da
construção civil. Os resultados mostraram que 72,28% dos trabalhadores
desempenham a função direta de execução de obras, com experiência de 10 anos ou
mais, carga horária semanal de trabalho acima de 20 horas e 96,04% trabalham no
período diurno
Em relação ao número de empregos, 79,21% dos trabalhadores da construção
civil possuem um único emprego e 66,34% dos trabalhadores são informais. Além
disso, 51,49 % trabalham em equipe nas obras.
Cerca de 16,83% dos trabalhadores se afastaram para tratamento de saúde
nos últimos 12 meses que antecederam a realização da pesquisa e 70,58% se
afastaram por um período de até 15 dias da ocupação. Interessantemente, 87% dos
trabalhadores da construção civil não receberam nenhum tipo de treinamentos em
saúde e de segurança no Trabalho nos últimos 12 meses.
Tabela 2. Características ocupacionais dos trabalhadores da construção civil.

Variáveis
Função
Execução de obra
Coordenação de obra
Administração de obra
Tempo de profissão (anos)
Até 1
1a5
5 a 10
10 ou mais
Horas de trabalho semanal (horas)
Até 20
20 a 40
41 ou mais
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Número de empregos
1 emprego
2 empregos
Regime de contratação
Não registrado
Registrado

Trabalhadores (n=101)
N
%
73
7
21

72,28%
6,93%
20,79%

8
24
28
41

7,93%
23,76%
27,72%
40,59%

2
52
47

1,98%
51,49%
46,53%

97
4

96,04%
3,96%

80
21

79,21%
20,79%

67
22

66,34%
21,78%

39

Microempreendedor individual
Tipo de trabalho
Individual
Equipe
Afastamento do trabalho para tratamento de saúde
nos últimos 12 meses
Sim
Não
Dias de afastamento do trabalho para tratamento de
saúde nos últimos 12 meses
1 a 3 dias
3 a 15 dias
15 dias ou mais
Treinamentos Saúde e Segurança no Trabalho nos
últimos 12 meses
Sim
Não

12

11,88%

49
52

48,51%
51,49%

17
84

16,83%
83,17%

6
6
5

35,29%
35,29%
29,42%

14
87

14,00%
87,00%

Fonte: Autor,2020.

A tabela 3 apresenta os resultados das associações entre as variáveis
socioeconômicas com a autoavaliação de saúde pelos trabalhadores da construção
civil. A maioria (84,16%) se auto avaliaram com saúde positiva (Boa e/ou Muito boa),
enquanto que 15,84% dos trabalhadores se auto avaliaram com saúde negativa
(Regular, Ruim e Muito Ruim).
Nos resultados das análises de associação, nenhuma variável socioeconômica
foi associada com a autoavaliação de saúde nos trabalhadores da construção civil
(p>0,05).
Tabela 3. Resultados da associação das características socioeconômicas com a Autoavaliação do
estado de saúde em trabalhadores da construção civil.

Trabalhadores (n= 101)
Boa/Muito boa Regular/Ruim
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)
18 a 28
29 a 39
40 ou mais
Escolaridade
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior incompleto

Valor
de p

n

%

n

%

79
6

78,22%
5,94%

16
0

15,84%
0,00%

21
31
38

20,79%
30,69%
37,62%

0
5
6

0,00%
4,95%
5,95%

0,233

52
12
6

51,49%
11,88%
5,94%

10
4
0

9,90%
3,96%
0,00%

0,374

0,273

40

Ensino superior
Moradia
Casa própria
Casa alugada
Casa de terceiros
Estado marital
Sem companheiro(a)
Com companheiro (a)
Número de filhos
Nenhum
1a3
4 ou mais
Renda mensal (salários mínimos)
0a1
1a3
3 ou mais
Contribuição da renda familiar
Toda renda
Metade da renda
Pouca contribuição
Regime de salário
Diarista
Quinzenal
Mensal

16

15,84%

1

0,99%

26
51
9

25,74%
50,50%
8,91%

6
8
1

5,94%
7,92%
0,99%

54
32

53,47%
31,68%

7
8

6,93%
7,92%

33
47
6

32,67%
46,53%
5,94%

5
7
3

4,96%
6,93%
2,97%

0,301

39
25
22

38,61%
24,75%
21,78%

6
8
1

5,95%
7,92%
0,99%

0,117

49
18
19

48,51%
17,82%
18,81%

9
5
1

8,91%
4,96%
0,99%

0,322

4
52
30

3,96%
51,49%
29,70%

2
7
6

1,98%
6,93%
5,94%

0,349

0,771

0,186

Fonte: Autor,2020.

Na tabela 4 são apresentados os resultados da associação entre as
características ocupacionais com a saúde auto avaliada pelos trabalhadores da
construção civil. Houve associação entre o tipo de trabalho com a autoavaliação de
saúde (χ2 = 5,735; p<0,05), mostrando que os trabalhadores da construção civil que
executam individualmente o seu trabalho possuem uma proporção maior de saúde
auto avaliada como positiva (Boa e/ou Muito) e uma proporção menor de saúde auto
avaliada como negativa (Regular/Ruim e/ou Muito ruim) comparado aos trabalhadores
que executam o seu trabalho em equipes.
Com relação as outras variáveis ocupacionais, não houve associação
significativa com a autoavaliação de saúde pelos trabalhadores da construção civil
(p>0,05).
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Tabela 4. Resultados da associação entre as características ocupacionais com a Autoavaliação do
estado de saúde em trabalhadores da construção civil.

Trabalhadores (n= 101)
Boa/Muito boa Regular/Ruim
Variáveis

n

%

n

%

Função
Execução de obra
61
60,40%
12 11,88%
Coordenação de obra
7
6,93%
0
0,00%
Administração de obra
18
17,82%
3
2,97%
Tempo de profissão (anos)
até 1
8
7,92%
0
0,00%
1a5
22
21,78%
2
1,98%
5 a 10
22
21,78%
6
5,95%
10 ou mais
36
35,64%
5
4,95%
Horas de trabalho semanal (horas)
até 20
1
0,99%
1
0,99%
20 a 40
43
42,57%
9
8,91%
41 ou mais
42
41,59%
5
4,95%
Turno de trabalho
Diurno
82
81,19%
15 14,85%
Noturno
4
3,96%
0
0,00%
Número de empregos
1 emprego
66
65,35%
14 13,86%
2 empregos
20
19,80%
1
0,99%
Regime de contratação
Não registrado
58
57,42%
9
8,92%
Registrado
16
15,84%
6
5,94%
Microempreendedor individual
12
11,88%
0
0,00%
Tipo de trabalho
Individual
46
45,54%
3
2,98%
Equipe
40
39,60%
12 11,88%
Afastamento do trabalho para
tratamento de saúde nos últimos
12 meses
Sim
13
12,87%
4
3,96%
Não
73
72,28%
11 10,89%
Dias de afastamento do trabalho para tratamento de saúde nos
últimos 12 meses
1a3
6
35,30%
0
0,00%
3 a 15
4
23,53%
2
11,76%
15 ou mais
4
23,53%
1
5,88%
Treinamentos em SST últimos 12
meses
Sim
12
11,88%
2
1,98%
Não
14
73,27%
13 12,87%
Teste Qui-Quadrado de Pearson.
*p<0,05.
Fonte: Autor, 2020.

Valor
de p
0,710

0,415

0,193

0,394
0,144
0,087
0,017*

0,274

0,471

0,949
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A tabela 5 mostra os resultados da percepção da qualidade de vida de acordo
com os domínios do SF-36 dos trabalhadores da construção civil. A percepção da
qualidade de vida dos domínios Capacidade funcional (86,43%), Aspectos físicos
(87,38%) e emocionais (72,28%) tiveram os maiores valores enquanto nos domínios
Vitalidade (55,84), Saúde mental (56,36%) e Estado geral de saúde (58,90%) tiveram
os menores valores.
Quando

comparado

os

domínios

com

melhor

valor

(Aspectos

físicos/Capacidade funcional/Aspectos emocionais) com os domínios com menor
valor (Vitalidade/Saúde mental/Estado geral de saúde), houve diferença entre eles
(p<0,01).
Além disso, quando comparado entre os domínios com melhor valor
(Capacidade funcional vs. Aspectos físicos vs. Aspectos emocionais) não houve
diferença significativa entre os domínios (p>0,05). Entre os domínios com menor valor
(Vitalidade vs. Saúde mental vs. Estado geral de saúde), também não houve diferença
significativa entre os domínios (p>0,05).
Por fim, o domínio Aspectos sociais apresentou valores significativamente
maiores do que o domínio Vitalidade, Dor e Saúde mental (p<0,01), contudo, não
mostrou diferença com o domínio Estado geral de saúde e Aspectos emocionais
(p>0,05).
Tabela 5 – Resultados da percepção da qualidade de vida dos domínios avaliados pelo SF-36 em
trabalhadores da construção civil nota variando de 0 a 100.

Variável
Capacidade funcional
Aspectos físicos
Dor
Estado geral de saúde
Vitalidade
Aspectos sociais
Aspectos emocionais
Saúde mental
Fonte: Autor,2020.

Média
86.43
87.38
68.59
58.90
55.84
69.18
72.28
56.36

Desvio
padrão
18.95
23.62
25.98
9.63
13.89
25.77
38.03
15.81

Mínimo Mediana Máximo
0.00
25.00
10.00
25.00
10.00
25.00
0.00
32.00

95.00
100.00
60.00
57.00
50.00
62.50
100.00
52.00

100.00
100.00
100.00
82.00
100.00
100.00
100.00
96.00
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4 DISCUSSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar a percepção da saúde
através da autoavaliação e a qualidade de vida de trabalhadores da construção civil
que estavam atuando na construção de edifícios e obras residenciais. Os principais
achados da presente pesquisa mostraram que uma frequência significativa dos
trabalhadores da construção civil se auto avaliaram com saúde negativa e nos
domínios da qualidade de vida relacionados a Capacidade funcional, Aspectos físicos
e emocionais tiveram os melhores escores enquanto que nos domínios Vitalidade,
Saúde mental e Estado geral de saúde tiveram os piores escores.
Os trabalhadores da construção civil são expostos a diversos fatores de risco
(agentes cancerígenos respiratórios, pressão sonora, vibração, solvente e tintas, entre
outros), precárias condições de trabalho e segurança, gerando transtornos físicos e
psicológicos, afetando negativamente a saúde e a qualidade de vida destes
trabalhadores (SANTOS et al., 2017; O'NEILL et al., 2019; RIBEIRO et al., 2019).
Portanto, é de suma importância trazer informações sobre a saúde e conhecer a
qualidade de vida desses profissionais para diminuir possíveis afastamentos do
trabalho, melhorar as condições ocupacionais e atenuar as perdas econômicas pelas
empresas.
O perfil social dos trabalhadores da construção civil neste estudo mostrou que
a maioria são de jovens adultos do sexo masculino e com baixa escolaridade (Tabela
1). Outros estudos também encontraram resultados semelhantes a presente pesquisa.
Por exemplo, Freitas et al. (2016) em seu estudo com trabalhadores da construção
civil observou que 93% dos trabalhadores participantes da pesquisa eram de jovens
do sexo masculino, e a maioria com baixo nível de escolaridade (ensino fundamental).
Valinote et al. (2014) em uma pesquisa realizada com 71 trabalhadores da construção
civil, constatou que 100% eram do sexo masculino e grande parte apresentavam
somente o ensino fundamental. Em outro estudo realizado por Medeiros (2002),
também observou que a grande maioria dos trabalhadores da construção civil (79,5%)
pertencia ao sexo masculino e 70,5% com apenas o ensino fundamental.
Esta semelhança no sexo e no nível de escolaridade entre o presente estudo
com os demais, pode estar relacionado as características da ocupação.

Os
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trabalhadores da construção civil realizam intenso esforço e necessitam de muita
resistência física para suportar as demandas das atividades exercidas durante o
trabalho, por isso os homens jovens ainda predominam.

Além do que, estas

atividades laborais não exigem um alto nível de escolaridade para executá-las
(PIMENTA et al., 2018; SILVA et al., 2011; MEDEIROS, 2002))
Com relação aos aspectos demográficos neste estudo, predominou
trabalhadores que residem em casa alugada, sem a presença de um companheiro ou
companheira e grande parte tem de 1 a 3 filhos (Tabela 1). Estes achados corroboram
em parte com outros estudos com trabalhadores da construção civil. Em um estudo
realizado por Silva et al. (2017), 79,1% dos trabalhadores da construção civil
possuíam filhos, contudo, a maioria (69,8%) tinham companheiro ou companheira.
Outro estudo conduzido por Pimenta et al (2018), mostrou que 64,8% dos
trabalhadores da construção civil possuíam companheiro, resultados diferentes dessa
pesquisa.
A diferença no estado marital desse estudo com os demais, pode ser explicado
pela faixa etária da população, predominantemente jovem e pelo regime salarial
quinzenal (Tabela 1) que pode influenciar na estabilidade para um relacionamento
marital, diferentes dos resultados dos demais estudos apontados neste trabalho em
que o regime de contratação e por registro formal. A maioria dos trabalhadores da
construção civil não ter casa própria pode estar relacionado ao baixo nível salarial e
uma amostra de trabalhadores jovens. Referente ao salário dos trabalhadores, a
maioria recebe até 1 salário-mínimo (Tabela 3) e como predominou trabalhadores
jovens e muitos com pouca experiência, isso reflete também na atividade econômica.
De acordo com Pimenta et al. (2018), na construção civil é comum os trabalhadores
receberem até um salário-mínimo. É importante destacar que no Brasil há elevado
déficit habitacional e falta de moradia própria para a população, ressaltando a
importância de políticas públicas e sociais como o Programa Minha Casa Minha Vida,
para resolver a questão do déficit habitacional, principalmente para trabalhadores com
baixa renda (CONFEA; 2010).
A renda mensal dos trabalhadores da construção civil ficou até 1 saláriomínimo, sendo responsáveis pelo sustento da casa e recebiam parte de seus salários
a cada 15 dias (Tabela 1). Como citado anteriormente, é comum em trabalhadores da
construção civil que estão na função de execução das obras receberam até um
salário-mínimo. Contudo, o regime de contrato e salário foi diferente dos estudos
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realizados por Freitas et al. (2016), Pimenta et al. (2018), Cobalchini (2015) e Medeiros
(2002), em que os trabalhadores da construção civil nesses estudos, além de possuir
um regime de contrato trabalhista (trabalho formal), o salário era pago mensalmente.
Na presente pesquisa a informalidade predominou e serviços executados nessa
condição é frequente o pagamento diário ou por empreitada (COBALCHINI; 2015).
Observa-se também, que isto depende muito do acordo realizado entre contratante e
contratado, dessa forma, o trabalho por recebimento quinzenal foi uma tipicidade
observada nas obras pesquisadas nesse estudo.
Nessa pesquisa, a maior proporção de participantes foi de trabalhadores que
estavam na função de execução de obras em edifícios e obras residenciais (Tabela
2). Estes resultados são similares aos estudos de Valinote et al., (2014), Cobalchini
(2015) e Ribeiro et al., (2019), que avaliaram obras de edificação vertical e os
resultados mostraram que mais de 90% dos trabalhadores estavam diretamente
envolvidos com a execução de obras. Para Medeiros (2002) pelas características do
processo construtivo nas obras, é de se esperar que os trabalhadores da construção
civil estejam diretamente locados na execução desses empreendimentos.
Observa-se que os trabalhadores da construção civil avaliados nessa pesquisa
são experientes, com carga horária de trabalho ente 20 a 40 horas, mas existe uma
parcela significativa que trabalha acima de 40 horas semanais (Tabela 2). A elevada
carga horária da jornada de trabalho pode ser explicada pela demanda da atividade.
Em empresas que executam obras públicas ou privadas, o regime de contratação esta
vinculado as horas trabalhistas definidas na legislação vigente ou acordos coletivos
de trabalho junto aos sindicatos de cada categoria profissional (MEDEIROS; 2002).
O usual é o trabalho de segunda-feira a sexta-feira, 40 horas semanais ou 44
horas quando o sábado é considerado (Ribeiro et al., 2019). Como evidenciado que a
maioria dos trabalhadores atuam no regime da informalidade e trabalham por regime
de empreitada, é necessário que cumpram as metas de produção para receberem os
honorários, principalmente nos canteiros de obras de construções residenciais, que
normalmente trabalham nos finais de semana e até mesmo em feriados
(COBALCHINI; 2015).
A informalidade dos trabalhadores que atuam em obras residenciais foi o mais
frequente nesse estudo (Tabela 2). Diferentemente dos resultados apresentados por
Cobalchini (2015) e Medeiros (2002) que pesquisaram trabalhadores de grandes
empresas da construção civil que atuam no regime de contrato (formal). Ressalta-se
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que neste trabalho das 23 obras visitadas 4 eram obras verticais, ou seja, construção
de edifícios em que os colaboradores possuíam regime formal de contratação (Tabela
2). O regime da informalidade encontrado neste estudo pode ser explicado pela
dificuldade dos órgãos fiscalizadores estarem visitando as pequenas obras
residenciais, pois de acordo com Cobalchini (2015) e Medeiros (2002) a complexidade
para construção de um edifício, além da visibilidade é normal a pressão de fiscalização
dos órgãos regulamentadores.
Cerca de 16,83% dos trabalhadores da construção civil se afastaram das
atividades laborais por pelo menos 15 dias no último ano, para realizar algum tipo
tratamento de saúde nesta pesquisa (Tabela 2). Resultados apresentados por
Hoonakker e Duivenbooden (2012) apontam que os afastamentos estão relacionados
com os distúrbios ortomusculoesqueléticos e 14% dos trabalhadores da construção
civil se ausentaram para realização de algum tipo de tratamento. Kim et al., (2014)
relata que os afastamentos na construção civil estão relacionados a dor nas mãos
28,5% e dor nas costas 50,25%. Wang (2014) destaca que 40% dos afastamentos de
trabalhadores da construção civil estão relacionados com dor nas costas. De acordo
com Kim et al., (2014) os riscos ocupacionais da indústria da construção juntamente
com agricultura e mineração é muito maior quando comparadas a outras indústrias.
Na autoavaliação de saúde pelos trabalhadores da construção civil desta
pesquisa, 15,84% dos trabalhadores se auto avaliaram com saúde negativa. De
acordo com Arheart (2011) 12,5% dos trabalhadores da construção civil dos Estados
Unidos se auto avaliaram com saúde negativa. Em estudo conduzido por Dachs e
Santos (2006) 14,34% dos participantes da pesquisa apresentaram resultados com
auto avaliação com saúde negativa. Na região de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil,
a prevalência de autoavaliação de saúde ruim foi de 21,86% com colaboradores de
centro de saúde comunitários. Estudo realizado por Kown et al. (2016) com
trabalhadores da construção na Coreia do Sul aponta que 28% dos trabalhadores
relataram a prevalência de auto avaliação com saúde negativa. Pertali et al. (2015)
destaca a prevalência de 17% dos trabalhadores bancários avaliaram com auto
avaliação com saúde negativa. A auto avaliação de saúde negativa ficou próximo aos
parâmetros da construção civil de outros países e similar aos valores encontrados em
outros setores da indústria no Brasil. O excesso da jornada de trabalho aliado ao auto
esforço físico pode influenciar nas condições de trabalho e auto avaliação de saúde.
Interessantemente, nenhuma das características socioeconômicas foram
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associados com a percepção de saúde auto avaliada pelos trabalhadores da
construção civil (Tabela 3). Similarmente Cobalchini (2015), Medeiros (2002) e
Holfemann

(2006)

não

encontraram

associação

entre

as

características

socioeconômicas com a auto avaliação de saúde.
A falta de associação entre as características socioeconômicas com a
autoavaliação de saúde pode estar relacionada com a homogeneidade da amostra
estudada e o número reduzido de participantes da pesquisa. Holfemann (2006), relata
que o tamanho reduzido e a heterogeneidade das amostras, podem justificar a não
associação entre variáveis.
Nas características ocupacionais, o tipo de trabalho foi associado com a
percepção de saúde auto avaliada e as demais variáveis não (Tabela 4). De acordo
com Cobalchini (2015) e Medeiros (2002) nas obras em que os trabalhadores
possuem carteira assinada, existem hierarquias como encarregados, engenheiros e
gestores que irão organizar o sistema produtivo bem como as metas de serviços
semanais, mensais e anuais que pode influenciar numa maior pressão no exercício
da atividade.
A percepção da qualidade de vida dos trabalhadores da construção civil nos
domínios Capacidade funcional (86,43), Aspectos físicos e emocionais (87,38 e 72.28)
tiveram os maiores escores enquanto nos domínios Vitalidade (55,84), Saúde mental
(56,36) e Estado geral de saúde (58,90) tiveram os menores escores (Tabela 5).
Para Mathew et al., (2016) as percepções da qualidade de vida dos
trabalhadores da construção civil na Índia apresentaram os domínios Capacidade
Funcional (68,5) ,Aspectos físicos e emocionais ( 68,5 e 59,9), Saúde mental ( 64,3)
e Estado geral de saúde (44,1) bem abaixo dos valores encontrados nesta pesquisa.
Os valores baixos de qualidade de vida na indústria da construção civil na Índia
e justificado por Mathew et al., (2016) que a mão de obra em sua maioria é migrantes
e o setor da construção civil e o mais desorganizado naquele país. Esses
trabalhadores também não têm benefícios de assistência à saúde e, frequentemente,
esses fatores levam à má qualidade de vida (QV) e a problemas psicológicos
(MATHEW et al., 2016).
Corroborando Zabeer et al., (2019) destaca que o impulsionamento das
atividades de construção civil na Índia aumentou significativamente no número de
migrantes de várias partes do país para trabalhar na indústria da construção. Destaca
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que esses trabalhadores sofrem com a falta de boas acomodações, saneamento
básico, instalações de saúde, condições estressantes de trabalho e vida social
precária que afetam a qualidade de vida desta população.
No Brasil Silva et al. (2017) em estudo com trabalhadores da construção civil
apresentou resultados de (81,7) para este domínio avaliado. Para Dutra et al. (2016)
em estudo com trabalhadores da área de saúde na região do triângulo mineiro obteve
um score de (90,5). Em estudo realizado por Santos et al. (2018) obteve resultado de
(70,6) em estudo realizado com bombeiros militares. De acordo com Pimenta et al.
(2017) em estudo realizado com trabalhadores de limpeza pública no estado do Piauí
foi obtido para do domínio score de (69,5) referente ao domínio capacidade funcional.
Esta diferença pode ser justificada de acordo com Barros et al. (2009) que os valores
menores são encontrados na região norte e nordeste. Outro ponto relevante abordado
por Dutra et al. (2016) é que trabalhadores ativos apresentam melhores aspectos de
saúde em comparação a indivíduos fora do mercado de trabalho, que ainda exibiram
qualidade de vida mais pobre. Pimenta et al. (2017) destaca que o desgaste da saúde
do trabalhador pode dificultar o acesso a melhores padrões de qualidade de vida.
Ainda de acordo com Fiedler e Peres (2008) a capacidade funcional define que o
potencial que os trabalhadores apresentam para decidir e atuar em suas vidas de
forma independente, no seu cotidiano. No aspecto capacidade funcional os valores
encontrados neste trabalho (Tabela 5) estão próximos aos estudos encontrados as
demais categorias de trabalho que demandam de esforço físico para realização das
atividades laborais.
No domínio aspectos físicos, neste trabalho obteve-se o score (87,38) este
valor vem de encontro aos resultados de Pimenta et al. (2018) e Medeiros (2002) que
destacam em seus respectivos estudos que a prevalência de indivíduos do sexo
masculino em atividades braçais está relacionado ao intenso esforço e resistência
física exigidos por esse tipo de atividade, justificado por um extremamente pesado e
realizado em condições, muitas vezes, insalubres e inseguras. Este fator contribui
para assertiva que o indivíduo precisa ter uma boa capacidade física para
desempenhar suas funções na construção civil. Em estudo realizado com
trabalhadores da área de saúde Dutra et al. (2016) obteve o score de (84,09) valor
próximo ao encontrado neste estudo. Todavia Santos et al. (2018) em trabalho
realizado com bombeiros militares obteve um score de (66,7) segundo a pesquisadora
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o excesso de horas extras nas jornadas de trabalho pode influenciar no desempenho
da variável em função do tipo de serviço executado. Para Silva et al. (2017) obteve
resultado com trabalhadores da construção civil o valor de (63) este desempenho
baixo pode estar relacionado com os trabalhadores que podem atuar em turnos
diferentes de trabalho, pois aspectos relacionado ao sono pode afetar esta variável
analisada. De acordo com Pimenta et al. (2017) com trabalhadores de limpeza pública
obteve para do domínio aspecto físico score médio de (74,8).
Nesta pesquisa não foi constatada a execução de obras em turnos distintos de
atividades executivas e pelas próprias características regionais das obras de
construção civil nos municípios objeto de estudo, em outras obras principalmente de
infraestrutura mais turnos de trabalhos podem existir em função das peculiaridades
regionais e sociais, podendo alterar a variável Aspecto físico.
Referente ao domínio dos Aspectos emocionais o score obtido de (72,28)
demonstra uma boa percepção para este domínio. De acordo com Laguardia et al.
(2008) estes valores podem variar de (90 a 68) em função da idade dos indivíduos e
características sociodemográficas. Na região de União da Vitória – PR e Porto União
-SC prevaleceu que 56,44% dos trabalhadores possuíam idade até 40 anos, ou seja,
pode ser considerado uma população jovem e ativa, pois de acordo com Dutra et al.
(2016) é que trabalhadores ativos apresentam melhores aspectos de saúde e para um
desempenho satisfatório do trabalho o trabalhador da construção civil precisa ter uma
boa capacidade emocional para desempenhar com êxito seu trabalho. A necessidade
desta boa capacidade é justificada com os dados da Tabela 1 em 57,43% dos
trabalhadores contribuem totalmente com a renda familiar e 22,77 % com metade da
renda, ou seja, 80,2% dos trabalhadores da construção civil precisam da renda para
o sustento da família. Um valor bom para o score do domínio dos Aspectos emocionais
contribui para esta análise. Em trabalho realizado por Pimenta et al. (2018) os
trabalhadores da limpeza urbana apresentaram o Aspecto emocional de (90,5) e
destaca que alta exigência, o acelerado ritmo e o trabalho essencialmente coletivo
encontrados em trabalhos extremos justificariam uma alta demanda emocional que
pode contribuir para um valor baixo de score, mas que demais fatores de convívio
social pode influenciar no melhor desempenho deste aspecto. Fator que pode ser
comparado com trabalhadores da construção civil.
Ainda de acordo com Santos et al. (2018) as jornadas de trabalho prolongadas
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com os bombeiros militares podem levar a falta de tempo para descanso, lazer e até
mesmo para o trabalho doméstico, bem como comprometer a qualidade de vida e
contribuir que a diminuição dos scores. Consideravelmente o excesso de trabalho na
construção civil com jornada de trabalho excessiva pode corroborar com o
comprometimento da qualidade de vida dos trabalhadores.
Para Silva e Farias (2018) o lazer e a qualidade de vida são indispensáveis ao
bom desempenho de trabalhadores, principalmente daqueles que lidam com
situações estressoras e cansaço interferindo nos fatores físicos e psicológicos. Em
serviços pesados e exaustivo como na construção civil estes fatores podem afetar o
desempenho dos trabalhadores.
Para Santos et al. (2018) a redução prolongada de sono leva ao surgimento de
efeitos adversos à saúde, tais como o aumento do risco de depressão e os
profissionais que não fazem horas extras apresentaram melhor percepção da
qualidade de vida e satisfação com sua vida quando comparado aos que realizam
horas extras
Entende-se a importância dos estudos referentes a qualidade de vida, pois de
acordo com Dutra et al. (2016), os estudos mostram a importância da atividade laboral
para a qualidade de vida e percepção de saúde de adultos em idade produtiva. Para
Mathew et al., (2016) a indústria da construção civil da Índia é uma das mais
desorganizadas e os trabalhadores da construção civil em sua maioria são imigrantes
e trabalham em condições precárias e que estes fatores afetam a qualidade de vida e
problemas psicológicos.
Neste estudo realizado com os trabalhadores da construção civil as variáveis
referente a percepção da qualidade de vida dos domínios Capacidade funcional
(86,43), Aspectos físicos (87,38) e emocionais (72,28) tiveram os maiores valores com
resultados coerentes aos demonstrados nas referências citadas acima. Silva et al.
(2017) afirma que estes domínios compreendem os sentimentos positivos, crenças,
capacidades físicas entre outras que denotam uma boa avaliação por parte do
trabalhador. Para Freitas et al. (2016) as percepções dos trabalhadores podem
convergir em vários aspectos, cabe reconhecer discrepâncias no que diz respeito à
compensação justa e adequada e ao uso e desenvolvimento de capacidades.
Corroborando neste contexto Pimenta et al. (2018) destaca que é importante para as
organizações voltarem seu olhar para a qualidade de vida de seus trabalhadores.
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No trabalho realizado junto aos trabalhadores da construção civil nos domínios
Vitalidade (55,84), Saúde mental (56,36) e Estado geral de saúde (58,90) tiveram os
menores valores. Isto pode ser justificado pela parcela da população de 43,56% acima
dos 40 anos que indiretamente pode ter contribuído para a diminuição destes scores.
No estudo de Dutra et al. (2016) com trabalhadores na área de saúde os domínios
Vitalidade (66), Saúde mental (72,88) e Estado geral de saúde (77,5) tiveram os
menores valores. Evidenciando assim um decréscimo nestas variáveis. Dutra et al.
(2016) destaca que fatores podem representar limitações do estudo, pois o
delineamento transversal pode apontar para associação entre percepção de saúde,
qualidade de vida e trabalho; entretanto, não se pode estabelecer uma relação causal
entre as variáveis investigadas.
Além de tudo isso apontado na discussão vários são os fatores que limitaram a
elaboração deste trabalho. De acordo com Pimenta et al. (2018) existe uma escassez
de estudos referente a qualidade de vida e trabalhadores da construção civil. Vários
estudos limitam ao campo da Segurança e Saúde no Trabalho, mas poucos referente
a qualidade de vida. Outro fator limitante refere-se a grande quantidade de
trabalhadores informais neste segmento, o que dificultou o mapeamento das obras
para realização da pesquisa. Para Gomes et al., (2002) dada a extrema rotatividade
imposta pela circulação em várias empresas, pela atuação em locais diversos, pela
inconstância e fragilidade das relações de trabalho justificam a informalidade do setor.
Recomenda-se novos trabalhos em outras localidades para verificar a condição dos
trabalhadores da construção civil que estão na informalidade. Outra dificuldade referese a alta rotatividade do setor, de acordo com Cobalchini (2015) a alta rotatividade
aliada a elevados índices de absentismo é evidenciado nas empresas do setor da
construção civil. Destaca-se que Cobalchini refere-se aos trabalhadores que são
registrados, quando verificamos os que trabalham na informalidade podemos verificar
as mesmas situações pois geralmente as obras residenciais são muito curtas em
questão do tempo de execução e estes trabalhadores percorrem a busca pela
sobrevivência na execução de uma calcada, um muro e dentre outras etapas de uma
obra. Uma dificuldade encontrada neste trabalho foi o delineamento da pesquisa junto
aos sindicatos que representam a categoria face a poucos trabalhadores conveniados
as categorias funcionais prevalecendo a informalidade do setor. Entender a dinâmica
do que era necessário ser avaliado foi um ponto de fragilidade deste trabalho, pois na
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literatura não encontrou-se trabalhos deste tema com trabalhadores informais. Outro
ponto relevante no aspecto social é que este trabalho demonstra importância em
mostrar as peculiaridades de um setor da economia em problemáticas que precisam
ser estudadas e mostradas e não simplesmente ficar a margem da informalidade.
Quando comparado ao setor da construção civil na Índia Mathew et al., (2016) e
Zabeer et al., (2019) destacam em seus trabalhos que o problema do setor da
construção civil e semelhante nos países em desenvolvimento e os estudos devem
ser aprofundados para expor as fragilidades do segmento do ponto de vista
relacionado com a qualidade de vida de seus trabalhadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da presente pesquisa mostraram que os trabalhadores da
construção civil são de homens, com baixa escolaridade e a maioria trabalha na
informalidade no setor, ou seja, trabalhadores sem nenhum vínculo empregatício com
os seus contratantes. Destaca-se ainda que estes trabalhadores são pouco
remunerados pela sua ocupação.
Com relação a saúde destes trabalhadores, uma proporção significativa se auto
avaliaram com saúde negativa e a ocupação foi associado a este resultado. Na
qualidade de vida, as melhores percepções ocorreram nos domínios relacionados a
Capacidade funcional, Aspectos físicos e emocionais, enquanto nos domínios
Vitalidade, Saúde mental e Estado geral de saúde tiveram as piores percepções.
Portanto, pode-se concluir que a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores
da construção civil de União da Vitória – PR e Porto União – SC precisa ser melhorada
e monitorada para diminuir as doenças relacionadas a ocupação e diminuir a demanda
de gastos por parte do erário público. Sugere-se que programas de promoção da
saúde e da qualidade de vida no trabalho sejam implantados neste setor para atenuar
possíveis agravos a saúde e os afastamentos do trabalho.
Além disso, devido à grande informalidade apresentada neste setor, e o
impacto que isto causa na saúde e na qualidade de vida destes profissionais, propõe
que seja implantado um Projeto de Redução da Informalidade envolvendo as partes
interessadas como Ministério do Trabalho e Emprego, Câmara Brasileira da Indústria
da Construção Civil, Sindicatos Patronais, Bancos e SEBRAE. Com a formalização do
setor com os Microempreendedores Individuais aliados a capacitação profissional
poderão ser implantados programas de promoção da saúde e qualidade de vida no
trabalho na região de União da Vitória-PR E Porto União – SC.
Um fator limitante foi a questão da informalidade que dificultou buscar dados
oficiais aliados a dois municípios vizinhos pertencentes a estados distintos com regras
de trabalhos diferenciados principalmente no auge da pandemia do COVID-19.
Destaca-se o pioneirismo deste trabalho que foi realizado na região com escassez de
parâmetros para facilitar o desenvolvimento da pesquisa.
Espera-se que os resultados aqui apresentados tenham contribuído para a
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comunidade acadêmica, incitando o debate em torno do tema, assim como para o
mercado da construção civil, de forma que possa ser gerado o aprimoramento de
estratégias e práticas prevencionistas e de gestão, de forma a aperfeiçoar o clima
organizacional por meio do investimento no capital humano.
Para futuras pesquisas é sugerido que haja coleta de dados em obras em
outros municípios, mostrando maior abrangência e realização de pesquisas que
avaliem as doenças osteomusculares e acidentes de trabalho. Recomenda-se,
também, uma investigação mais aprofundada a respeito da autoavaliação da saúde e
percepção da qualidade de vida no trabalho neste setor da economia que é muito
importante para o país.
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ANEXO A – VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE
VIDA SF-36
1- Em geral você diria que sua saúde é:
Excelente
Muito Boa
Boa
Ruim
Muito Ruim
1
2
3
4
5
2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora?
Muito Melhor
Um Pouco Melhor
Quase a Mesma
Um Pouco Pior
Muito Pior
1
2
3
4
5
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia
comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?
Atividades

Não,
Sim, diSim, dinão dificulta de
ficulta muito
ficulta um pouco
modo algum

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito esforço, tais como correr, levan1
2
3
tar objetos pesados, participar em esportes
árduos.
b) Atividades moderadas, tais como
mover uma mesa, passar aspirador de pó,
1
2
3
jogar bola, varrer a casa.
c) Levantar ou carregar mantimen1
2
3
tos
d) Subir vários lances de escada
1
2
3
e) Subir um lance de escada
1
2
3
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar1
2
3
se
g) Andar mais de 1 quilômetro
1
2
3
h) Andar vários quarteirões
1
2
3
i) Andar um quarteirão
1
2
3
j) Tomar banho ou vestir-se
1
2
3
4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho
ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?
S
Nã
im
o
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu
1
2
trabalho ou a outras atividades?
b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?
1
2
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades.
1
2
d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p.
1
2
ex. necessitou de um esforço extra).
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho
ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se sentir
deprimido ou ansioso)?
S
Nã
im
o
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu
1
2
trabalho ou a outras atividades?
b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?
1
2
c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado
1
2
como geralmente faz.

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo?
De forma nenhuma
1

Ligeiramente
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Extremamente
5

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?
Nenhuma
1

Muito
leve
2

Leve

Moderada
4

3

Grave
5

Muito
grave
6

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o
trabalho dentro de casa)?
De maneira alguma
1

Um pouco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Extremamente
5

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de
maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.
T
odo
Tempo
a) Quanto tempo
você tem se sentindo cheio
de vigor, de vontade, de
força?
b) Quanto tempo
você tem se sentido uma
pessoa muito nervosa?
c) Quanto tempo
você tem se sentido tão deprimido que nada pode
anima-lo?
d) Quanto tempo
você tem se sentido calmo
ou tranqüilo?
e) Quanto tempo
você tem se sentido com
muita energia?

A
maior parte
do tempo

Um
a boa parte
do tempo

Al
guma
parte do
tempo

U
ma pequena
parte do
tempo

N
unca

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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f) Quanto tempo
você tem se sentido desanimado ou abatido?
g) Quanto tempo
você tem se sentido esgotado?
h) Quanto tempo
você tem se sentido uma
pessoa feliz?
i) Quanto tempo
você tem se sentido cansado?

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas
emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?
Todo
Tempo
1

A maior
parte do tempo
2

Alguma parte
do tempo
3

Uma pequena parte do
tempo
4

Nenhuma
parte do tempo

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?
A
A
Definitiva- maioria das
N
maioria das
mente verdadeiro vezes verdaão sei
vezes falso
deiro
a) Eu costumo obedecer um pouco mais facil1
2
3
4
mente que as outras pessoas
b) Eu sou tão saudável quanto qualquer pes1
2
3
4
soa que eu conheço
c) Eu acho que a
1
2
3
4
minha saúde vai piorar
d) Minha saúde é
1
2
3
4
excelente

5
Definitivamente
falso

CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA
Fase 1: Ponderação dos dados
Que
stão
01

02
03
04
05

Pontuação
Se a resposta
for
1
2
3
4
5

Pontuação
5,0
4,4
3,4
2,0
1,0
Manter o mesmo valor
Soma de todos os valores
Soma de todos os valores
Soma de todos os valores

5

5
5
5
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06

07

08

Se a resposta for
Pontuação
1
5
2
4
3
3
4
2
5
1
Se a resposta for
Pontuação
1
6,0
2
5,4
3
4,2
4
3,1
5
2,0
6
1,0
A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7
Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2)
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1)
Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o seguinte:
Se a resposta for (1), a pontuação será (6)
Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75)
Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5)
Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25)
Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0)

09

1

Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte orientação:
Se a resposta for 1, o valor será (6)
Se a resposta for 2, o valor será (5)
Se a resposta for 3, o valor será (4)
Se a resposta for 4, o valor será (3)
Se a resposta for 5, o valor será (2)
Se a resposta for 6, o valor será (1)
Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo
Considerar o mesmo valor.

0
1
1

Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão seguir a
seguinte pontuação:
Se a resposta for 1, o valor será (5)
Se a resposta for 2, o valor será (4)
Se a resposta for 3, o valor será (3)
Se a resposta for 4, o valor será (2)
Se a resposta for 5, o valor será (1)

Fase 2: Cálculo do Raw Scale
Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios que
variam de 0 (zero) a 100 (LUA et al.), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É chamado de
raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.
Domínio:

Capacidade funcional

Limitação por aspectos físicos

Dor

Estado geral de saúde

Vitalidade
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Aspectos sociais
Aspectos emocionais
Saúde mental

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio:
Domínio:
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100
Variação (Score Range)
Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão estipulados na tabela abaixo.
Domínio
Capacidade funcional
Limitação por aspectos físicos
Dor
Estado geral de
saúde
Vitalidade
Aspectos sociais
Limitação por aspectos emocionais
Saúde mental

Pontuação das questões correspondidas
03

Limite inferior
10

Variação
20

04

4

4

07 + 08
01 + 11

2
5

10
20

09 (somente os itens
a + e + g + i)
06 + 10
05

4

20

2
3

8
3

09 (somente os itens
b + c + d + f + h)

5

25
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO SOCIOECONOMICO E OCUPACIONAL –
Adaptado de Silva e Oliveira - (2011)
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ANEXO C – LOCAIS DE COLETA DE DADOS
OBRA
Obra 1
Obra 2
Obra 3
Obra 4
Obra 5
Obra 6
Obra 7
Obra 8
Obra 9
Obra 10
Obra 11
Obra 12
Obra 13
Obra 14
Obra 15
Obra 16
Obra 17
Obra 18
Obra 19
Obra 20
Obra 21
Obra 22
Obra 23

ENDEREÇO
Rua Miguel Forte, 574
Rua Padre Saporiti, 71
Rua dos Expedicionário, 615
Rua Cruz Machado, 911
Rua Dom Pedro II, 106
Rua Prof. Amazília, 618
Praça Coronel Amazonas
Rua Barão do Cerro Azul s/n
Rua Visconde de Guarapuava, 111
Rua Castro Alves, 149
Av. Clotário Portugal, 991
Av. Abilon de Souza, 1755
Av Santa Rosa, 874
Av Santa Rosa, 800
Av Santa Rosa, 430
Rua Sete de Setembro, 777
Rua Sete de Setembro, 674
Rua Sete de Setembro, 515
Rua Sete de Setembro, 268
Rua Sete de Setembro ,151
Rua Sete de Setembro, 21
Rua R. Helmut Muler, 104
Av Joao Pessoa, 3986

MUNICIPIO
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
União da Vitória
Porto União
Porto União
Porto União
Porto União
Porto União
Porto União
Porto União
Porto União
Porto União
Porto União
Porto União

ESTADO
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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