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 RESUMO  

 

 

Em busca de independência financeira e do prestígio profissional, as mulheres estão buscando 

o mercado de trabalho e se inserindo em empregos tradicionalmente ocupados por elas, assim 

como em carreiras tradicionalmente masculinas. Este estudo objetivou descrever o perfil 

sócio-demográfico, laboral e da saúde reprodutiva de mulheres trabalhadoras de empresa de 

transporte marítimo. Trata-se de um estudo descritivo realizado com 68 funcionárias de uma 

empresa de transporte marítimo do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro sob o número 260/11 e CAAE 

0271.0.258.258-11 e a coleta dos dados se desenvolveu durante o ano de 2012. A análise das 

variáveis referente ao perfil sócio-demográfico demonstraram, que a maioria das 

trabalhadoras são da raça mestiça (54,4%), idade entre 26 e 35 anos (54,4%), com desvio 

padrão de ±0,67, ensino médio completo (66,2%), solteira (47,1%), possui filhos (52,9%), e 

estas com um filho (27,9%), com renda per capita familiar de até cinco salários mínimos. No 

que tange o perfil laboral, esta população trabalha na estação (51,5%), categoria profissional 

Marinheiro de Convés- MAC (41,2%), com contrato de trabalho permanente (89,7%), turno 

diurno (66,2%), trabalha em média de 31 a 40 horas semanais (63,2%), com desvio padrão de 

±0,60, com tempo de empresa de cerca de até 2 anos (63,2%), com desvio padrão de ±0,86. 

No quesito saúde reprodutiva, este público alega nunca ter realizado exame de preventivo 

(89,7%), faz com certa frequência o auto exame das mamas (54,4%), executou a mamografia 

no último ano (66,2%), não tiveram nenhuma doença ginecológica (41,2%) e das que tiveram, 

a mais acometida foi a infecção urinária (33,8%). Os resultados deste estudo colaboram para o 

avanço do conhecimento multidisciplinar da saúde do trabalhador e fornecem subsídios à área 

da enfermagem, com vista a trabalhar a interdisciplinaridade e integralidade do cuidado em 

saúde, podendo realizar planejamentos, ações e intervenções para propiciar escolhas 

saudáveis de estilo de vida, respeitando as características individuais dos sujeitos, gerando 

melhores resultados, assim obtendo um impacto importante na prevenção primária. 

 

 

Palavras-chave: saúde do trabalhador; saúde da mulher; trabalho feminino. 



 ABSTRACT  

 

 

Seeking financial independence and professional reputation, women are seeking the job 

market and entering into jobs traditionally occupied by them, as well as in traditionally male 

careers. This study aimed to describe the socio- demographic profile labor and reproductive 

health of female workers of a shipping company. This is a descriptive study of 68 employees 

of a shipping company in the state of Rio de Janeiro. The study was approved by the Ethics 

Committee of the University Hospital Antonio Pedro under the registration 260/11 and CAAE 

0271.0.258.258-11 the data collection was developed during 2012. The analysis of the 

variables regarding the socio-demographic profile display that most workers are of mixed race 

(54.4%) , aged between 26 and 35 years (54.4%), with a standard deviation of ± 0.67, 

completed high school (66.2%), single (47.1%), have children (52.9%), and those with one 

child (27.9%) , with per capita family income of up to five minimum wages . Regarding the 

employment profile , this population works in the station (51.5%), occupation Deck Seamen - 

MAC (41.2%) , with a permanent employment contract (89.7%) , day shift (66.2%) , work on 

average 31-40 hours per week (63.2%) , with a standard deviation of ± 0.60 , with time in the 

company of about 2 years old (63.2%) , with a standard deviation of ± 0.86 .In relation to 

reproductive health, (89.7%) clained having not ever done the breast self- examination, while 

(54.4%) do so frequently. (66.2%) performed the mammogram in the last year, had no 

gynecological disease (41.2%) and those who had, the most affected was the urinary tract 

infection (33.8%). The results of this study collaborate for the advancement of 

multidisciplinary knowledge recording the worker health and provide subsidies to the field of 

nursing in order to deal with the interdisciplinarity and comprehensiveness of health care, 

make it possible to conduct planning, actions and interventions to facilitate healthy choices of 

style life, respecting the individual characteristics of the subjects, generating better results, 

thus getting a major impact on primary prevention 
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 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO  

 

 O presente estudo nasceu de um projeto de extensão realizado no decorrer do ano de 

2011 e 2012 o qual se deu, através de uma parceria envolvendo a empresa àquela época 

denominada Barcas SA, e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O 

projeto denominado: qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores hidroviários contou 

com dois bolsistas e dez voluntários ao longo de dois anos.  

 O projeto foi inicialmente idealizado pelo acadêmico Jonathan dos Anjos Almeida, o 

qual sugeriu o professor Jorge Luiz Lima a desenvolver atividade voltada para saúde do 

trabalhador na empresa Barcas SA, em parceria com o programa de qualidade de vida 

coordenado pelo Médico Jones Alberto Almeida.  

 O projeto logo conquistou novas dimensões e apoio da presidência da empresa, e 

passou a ser multiprofissional e firmando-se como projeto de pesquisa do tipo "guarda-

chuva"- o qual gerou robusto banco de dados, oriundo de um questionário extenso de 

variáveis sobre saúde do trabalhador e aspectos psicossociais. A equipe passou a ser composta 

por profissionais da UFF, Fiocruz e Barcas SA e voluntários.  

  Esta investigação de conclusão de curso - Perfil sócio-demográfico, laboral e saúde 

reprodutiva de trabalhadoras de empresa de transporte marítimo descreve apenas pequena 

parte das variáveis do banco de dados, cerca de 21%. Com o tempo houve necessidade de 

novas parcerias que conseguissem amparar o grupo no que tange a subjetividade e o caráter 

transdisciplinar das discussões emergentes. 

 O Núcleo de Pesquisa em Cuidados em Saúde, Enfermagem e Subjetividades na 

Perspectiva Transdisciplinar - UFF passou a ser um grande parceiro em discussões e 

orientações (dinâmica decente- discente- trabalho e saúde) no que diz respeito à saúde, à 

enfermagem, o cuidado em saúde, abarcando os aspectos humanos, culturais, técnicos 

científicos e estéticos. A pesquisa se complementou com os conceitos do núcleo, onde a saúde 

do trabalhador deve ser vista como fator que explora e discute a complexidade na saúde, e 

rompe com as dicotomias, com os saberes e prática mutilantes e reducionista. 

 Este estudo em sua introdução apresenta alguns conceitos, e contextualiza a inserção 

das mulheres no mercado de trabalho e suas evoluções, assim como a presença feminina no 

trabalho marítimo.  

 Na revisão de literatura o estudo apresenta concepções de saúde da mulher, do 

trabalhador, inserção do trabalho feminino e no trabalho marítimo. 
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 No item metodologia, puderam ser detalhadas as etapas do material e métodos 

utilizados na realização desta pesquisa com mais detalhamento e como se deu o tratamento e 

análise estatística dos dados, bem como os aspectos éticos do estudo. 

 Na seção de resultados, encontram-se os dados sócio-demográficos e laborais e saúde 

reprodutiva descritos de forma univariada para demonstrar quem compunha esse grupo de 

trabalhadores da empresa Barcas S.A, naquele determinado momento; ou seja, pode-se 

conhecer os sujeitos e um pouco da característica de seu trabalho. Ainda nesta seção, foi 

apresentado, de forma direcionada, o cruzamento das características sócio-demográficas das 

trabalhadoras a fim de investigar de forma descritiva, quais variáveis possuíam resultados 

significativos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Ao longo das últimas décadas, em especial no final da década de 60, as mulheres 

começaram a se inserir no mercado de trabalho. Este avanço foi observado particularmente 

entre a população de classe média e alta. Estas mudanças tiveram início a partir dos 

Movimentos Feministas (1960), onde começaram a se questionar sobre as identidades 

culturais vigentes até então, nas quais o homem era visto como o provedor do sustento da casa 

e a mulher responsável pelo cuidado doméstico (TEYKAL; ROCHA-COUTINHO, 2007). 

Em 1970, 18,2% das mulheres faziam parte da população economicamente ativa, porém em 

30 anos esse dado passou para o percentual de 35% (IBGE, 2009). 

  Na história do Brasil, as famílias de camadas populares, tinham visão diferente sobre o 

trabalho feminino. Estas nunca puderam se dedicar exclusivamente no cuidado da família, 

criação e educação dos filhos. Devido à situação econômica destas famílias, as mulheres eram 

obrigadas junto aos seus maridos buscar o sustento da casa, para que assim tivessem 

condições de se alimentar, mesmo que às vezes em situações precárias. O cuidado com os 

filhos, em sua maioria, era feito pelos primogênitos e alguns vizinhos (ALMEIDA, 2007). 

  Para Leone e Baltar (2008), o aumento do trabalho feminino na atividade econômica 

pode ser caracterizado por uma luta para desmitificar o conceito até então aceito pela 

sociedade, como explicado anteriormente. Apesar do êxito obtido por estas mulheres ainda há, 

em sua maioria, a jornada dupla onde se realiza o trabalho extradomiciliar e os afazeres 

domésticos.   

O processo de inserção laboral da população feminina pouco discute sobre as 

responsabilidades domésticas serem empecilho, visto que, há quantidade significativa de 

trabalhadoras casadas e com filhos (GUEDES, 2010). Esse novo aspecto feminino 

representando por esse incremento da inserção da mulher começou entre as que possuíam 

melhor nível sócio-econômico, se estendendo também à população com níveis mais baixos 

(LEONE; BALTAR, 2008). 

  Para Hirata (2001) e Guedes (2010), apesar desses indícios pela busca da qualificação 

profissional, ainda há bipolaridade laboral, onde se observam os dois extremos: profissionais 

altamente qualificadas com ótimos níveis salariais e aquelas sem reconhecimento profissional 

e social e com baixos salários. 

  Em busca da independência financeira e do prestígio profissional, as mulheres estão 

buscando carreiras universitárias, abrindo, assim outras possibilidades para a inserção 
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feminina além dos empregos tradicionalmente ocupados por elas e em carreiras consagradas 

que até então eram ocupadas quase que exclusivamente por homens (GUEDES, 2010).  

  A partir deste contexto de crescimento do trabalho feminino, destacam-se as mulheres 

que nas últimas décadas vem conseguindo atingir cargos de liderança em grandes e médias 

empresas, aumentando seu campo de atuação. Este potencial econômico atinge ambos os 

setores da economia: o formal e o informal (JONATHAN, 2005). Para Scorzafave (2004), o 

aumento no setor terciário (comércio, bancos, serviços) se deve a amplitude de possibilidades 

que este possui na inserção feminina no mercado de trabalho, mas também há o crescimento 

deste público no setor informal (vendedores ambulantes, representantes de vendas). 

  Atuar em cargos profissionais que antigamente eram visto como campo de trabalho 

masculino demonstra que a mulher não está somente em busca de status econômico, mas sim 

que também é capaz de realizar com sabedoria e qualidade aquilo que lhe for proposto. Sendo 

assim, ela agrega um novo olhar sobre suas atividades, atingindo seu reconhecimento tanto 

material quanto social (JONATHAN, 2005). Esta mulher tenta alcançar equilíbrio entre 

sucesso profissional, familiar e pessoal, ou seja, para atingir seu objetivo não é necessário que 

haja fracasso nos demais papéis exercidos por ela (ROCHA-COUTINHO, 2003; 

JONATHAN, 2005). 

  A multiplicidade de papéis típica do universo feminino visto que estas possuem 

características de pensar e fazer diversas tarefas ao mesmo tempo. No entanto todos esses 

afazeres podem gerar conflitos e desgastes na vida destas mulheres. É necessário então, 

refletir e avaliar sobre a qualidade de vida desta população. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), qualidade de vida significa "a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (ROCHA-COUTINHO, 2003; JONATHAN, 

2005). Portanto, as exigências profissionais integradas às responsabilidades das atividades 

domésticas podem ser fatores que gerem repercussões sobre a saúde.  

   Para Vidal e Silvany Neto (2009), o mundo globalizado está trazendo constantes 

mudanças nas condições do trabalho, de saúde e vida dos trabalhadores, devido a grande 

exigência de crescente produtividade e competividade entre os funcionários.  

  Para Jonathan (2005), essas mulheres estão se adequando de maneira satisfatória nesse 

processo do mundo competitivo. Estas trabalhadoras estão realizadas com o cargo que 

ocupam juntamente com a situação familiar que elas construíram. Muitas observam que 

apesar de continuar desmitificando conceitos que ainda persistem na sociedade, elas 
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conseguem perceber que mesmo apesar de estar ocupando trabalhos que no passado eram 

realizados por homens, podem ver que há uma valorização por parte dos funcionários. 

 No novo mundo global percebe-se um aumento da inserção laboral de mulheres em 

grandes empresas e para Marri e Wajnman (2007) os fatores para este sucesso feminino são 

entre outros, a visibilidade consequente dos trabalhos desafiadores assumidos; traços de 

personalidade, tais como: persistência, garra, vontade de fazer e acontecer e resistência às 

frustações. Estas fazem o trabalho como fonte de prazer, realização, reconhecimento, 

satisfação e energia para continuarem enfrentando os problemas do dia-a-dia. 

 Para ilustrar este acontecimento pode-se destacar a presença de mulheres em trabalho 

de empresas marítimas, onde existem certas peculiaridades quanto à hierarquia e disciplina, 

exigência da tripulação ao comando e o não reconhecimento por parte de certas empresas 

(SANTOS, 1999). 

 O trabalho marítimo reúne características como, a jornada de trabalho, a autonomia no 

trabalho, trabalhadores “em mar” e “em terra” e risco iminente de acidentes. Devido a isto, é 

necessário que haja programa empresarial, onde sejam analisadas as condições de saúde, 

qualidade de vida do funcionário, a organização e estrutura dos processos de trabalho nessas 

condições. O propósito é que haja segurança e bons rendimentos laborais (CARVALHO, 

2010). 

  Podem ser visualizadas diversas funções em relação às embarcações presentes neste 

setor, tais como: embarcações específicas para o transporte de óleo, granéis e outros materiais, 

transporte de diversos equipamentos e suprimentos, as que fornecem alimentos e há também as 

que fazem transporte da população de uma cidade para outra. Em todos esses serviços pode-se 

observar a presença do trabalho feminino, mesmo que em menor proporção em relação aos 

homens (CARVALHO, 2010). 

  Portanto, o meio aquaviário é gerido por um processo de trabalho peculiar, onde se 

observa que o trabalhador está exposto a riscos que vão, desde alterações climáticas até os 

maquinários e erros humanos (CAMPOS, 2007). 

  Mediante ao exposto, o objeto de pesquisa neste estudo são as características sócio-

demográfica, laboral e saúde reprodutiva de mulheres trabalhadoras de empresa de transporte 

marítimo. Baseada nesses aspectos relativos ao processo de inserção laboral feminino e da 

participação em grandes empresas, como no setor marítimo, elegeu-se o questionamento: 

Qual o perfil sócio-demográfico, laboral e saúde reprodutiva de mulheres trabalhadoras de 

empresa de transporte marítimo? 
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1.1OBJETIVO  

 

Descrever o perfil sócio-demográfico, laboral e saúde reprodutiva de mulheres 

trabalhadoras de empresa de transporte marítimo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Diante da atual conjuntura onde um contingente significativo de mulheres supera os 

limites da função tradicionalmente reservada para o público feminino na divisão sexual do 

trabalho, é necessário conhecer o perfil de trabalhadoras, pois estas subvertem o sólido 

estereótipo segundo o qual cabe aos homens a responsabilidade econômico-financeira das 

famílias, ficando para as mulheres, quando muito, o papel de “ajudá-los” nessa tarefa 

(MARRI; WAJNMAN, 2007). 

Julga-se importante nesse momento fazer uma analise sobre o perfil sócio-

demográfico, laboral e saúde reprodutiva de mulheres que trabalham em empresas do setor de 

apoio marítimo no país, para que se possa entender em que cenário esse grupo se encontra 

atualmente e a importância a economia e sociedade do nosso país. 

Ainda há poucos estudos que relatam o trabalho feminino no setor marítimo. É 

necessário que haja maiores incentivos do governo brasileiro, em busca da qualidade de vida e 

profissional deste público. As mulheres há várias décadas estão mostrando ao mundo a sua 

potência e força e que são capazes de atuar em profissões tradicionalmente reconhecidas 

como masculinas. É fundamental que ocorra um aumento em estudos científicos acerca desta 

temática, visando um maior entendimento e reconhecimento deste novo público marítimo. 

Diante da pluralidade de formas de atuação dos profissionais de enfermagem, faz-se 

necessário construir conhecimento acerca de diferentes atividades exercidas, com o objetivo 

de consolidar domínios da enfermagem, na prática do cuidado individual, assim como para a 

sociedade. É necessário que este profissional possa levar sua contribuição para o 

desenvolvimento de ações em saúde.  

Durante a formação do enfermeiro, as questões de saúde relativas à saúde do 

trabalhador aquaviário é escasso. Não há conhecimento da legislação e estudos normativos 

referentes a esta atividade. Este estudo poderá contribuir para melhores reflexões e 

conhecimento acerca deste universo ainda recente para a população.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 SAÚDE DA MULHER 

 

 Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a 

população feminina acima dos 10 anos, representa 51,73% da população total brasileira, 

caracterizando a maioria, portanto esta categoria aparece como uma das prioridades para o 

Ministério da Saúde (IBGE, 2009). 

 No Brasil a saúde da mulher começou a fazer parte das políticas nacionais de saúde a 

partir do século XX, porém o foco era no ser biológico, mãe, doméstica e responsável pelo 

cuidado da família. Contudo, em meio ao movimento feminista esses programas passaram a 

ganhar mais espaços sociais e a serem reivindicados. Estas lutavam pela desigualdade 

existente entre homens e mulheres, condições sociais, econômica, cultural, direitos e 

necessidades que vão além do período gravídico (BRASIL, 2004). 

 Portanto, em 1984 o Ministério da Saúde criou o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), que rompia com os conceitos até então implantados pelas 

políticas nacionais de saúde, onde surgia uma nova e diferenciada abordagem da saúde da 

mulher (OSIS, 1998). 

 

O novo programa para a saúde da mulher incluía ações educativas, preventivas, de 

diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica 
ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento 

familiar, DST, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades 

identificadas a partir do perfil populacional das mulheres (BRASIL, 2004). 

 

 Para introduzir esse novo programa, era necessária uma atualização das equipes de 

saúde que atuavam diretamente na prestação de tais serviços, bem como os envolvidos na 

supervisão e coordenação programática. Os profissionais deveriam romper com esse olhar 

específico sobre o ciclo-gravídico e passar a ter uma visão integral, educativa e preventiva 

sobre a mulher. Sendo assim, grandes esforços ocorreram para que a população feminina 

tivesse suas necessidades globais atendidas (OSIS, 1998).  

  
 

Segundo o Ministério da Saúde (2007a) no Brasil, as principais causas de morte da 

população feminina são as doenças cardiovasculares, destacando-se o infarto agudo 

do miocárdio e o acidente vascular cerebral; as neoplasias, principalmente o câncer 

de mama, de pulmão e o de colo do útero; as doenças do aparelho respiratório, 

marcadamente as pneumonias (que podem estar encobrindo casos de AIDS não 

diagnosticados); doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, com destaque para 

o diabetes; e as causas externas.  
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 Diante desta nova ação programática à mulher, o Brasil teve uma queda de 12% na 

mortalidade feminina nos últimos 10 anos. E um dos motivos desta redução é devido a 

qualificação da assistência a esse público e também em práticas educativas (BRASIL, 2012b). 

 A humanização e a qualidade da assistência são essenciais para que haja uma adesão 

adequada do público nos serviços de saúde. A equipe de saúde deve atuar integralmente com 

o público, reconhecer os direitos e deveres, estabelecer uma relação adequada com os sujeitos, 

identificar os problemas, trabalhar em prol da satisfação das usuárias, na promoção do 

autocuidado e aprender a compartilhar saberes. Estas duas vertentes são indissociáveis e 

necessita de um trabalho contínuo, para que assim, possa obter resultados positivos na 

população feminina (BRASIL, 2007a). 

 A adoção do PAISM representou um marco importante na saúde brasileira a favor da 

assistência integral, do reconhecimento dos direitos reprodutivos, questões sociais, culturais e 

desigualdades socioeconômicas para as mulheres. Neste contexto o público feminino deixou 

de ser visto somente como seres reprodutores, e sim expressou uma mudança na visão 

feminina (BRASIL, 2007a). 

 Assim como ocorreu reformas para mudanças na assistência à mulher, desigualdades, 

visão da mulher somente na área biológica, o que gerou a criação do PAISM. O movimento 

feminista desmitificou as identidades masculinas e femininas, criando assim um 

questionamento sobre o contexto social, o que pode se considerar que resultou na luta pela 

inserção da mulher no mercado de trabalho e nas universidades, visando uma maior 

qualificação feminina, que vai além do que os padrões até então estabelecidos determinaram. 

E foi através deste objetivo que este público entrou em ação em busca de novas vitórias e 

reconhecimento global. Este movimento social trouxe benefício direto para a sociedade. 

 

2.2 INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 A participação feminina no mercado de trabalho tem sido amplamente estudada. A 

literatura econômica mundial é vasta sobre esse assunto, e não tão distante, o Brasil vem 

produzindo diversos estudos nessa área, o que demonstra a importância deste assunto nos 

meios científicos.  

A inserção das mulheres no mercado de trabalho teve seu início na década de 60, 

quando ocorreu grande valorização do trabalho feminino e busca por igualdades sociais e 

econômicas (ALMEIDA, 2007). Estas mudanças foram percebidas em especial após a 
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Segunda Guerra Mundial, onde aumentou a procura e a oferta de trabalho. Este novo impulso 

do público feminino trouxe positivamente repercussões diante da família e local de trabalho. 

No Brasil as mulheres foram de 44,4% da População Economicamente Ativa (PEA) em 2003 

para 46,1% em 2011 (IBGE, 2012). 

 Fazendo uma retrospectiva, pode-se observar que na história social da família 

brasileira era que o pai era visto como o provedor, a autoridade máxima da família. A mulher 

era a reprodutora, cuidadora da casa e família e submissa (ALMEIDA, 2007). Ao longo dos 

anos, pode-se considerar que ainda persiste essa estrutura de família patriarcal, que mesmo 

com os avanços femininos, ainda há desigualdades na divisão das tarefas em relação ao 

cuidado da casa e filhos (CARVALHO NETO; TANURE; ANDRADE, 2010).  

 Um estudo que demonstra algumas características da inserção das mulheres no 

mercado de trabalho nas capitais de Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre, mostra que em relação a escolaridade o público feminino possui posição de destaque. 

Aproximadamente 60% das mulheres ocupadas possuíam pelo menos o ensino médio. O 

salário das que possuíam ensino superior era inferior em 40% a dos homens (IBGE, 2012).  

 

As mulheres, independente do grupo de anos de estudo que se enquadrem, em 

média, recebem menos que os homens. Entretanto, em situações extremas a 

diferença de rendimentos é menor. Nos grupos de pessoas que não possuem 

instrução ou tem menos de 1 ano de estudo a proporção da remuneração das 

mulheres em relação a dos homens é maior que em todos os outros grupos. Em 

2003, as mulheres sem instrução e com menos de 1 ano de estudo foi de 66,2% e 

daquelas com 11 anos ou mais de estudo foi de 65,0%. Essas proporções, em 2011, 

foram de 68,4% e 69,2%, na mesma ordem. As mulheres com 11 anos ou mais de 

estudo recebiam, em média, R$ 1.706,39 no ano de 2011 e os homens R$ 1.585,70 
(IBGE, 2012). 

 

 Porém observa-se que as executivas continuam atuando em múltiplos papéis, pois esta 

mesma que busca a ascensão profissional, ainda continua acumulando os papéis de mulher, 

mãe e profissional. Cuidando da casa, marido, filhos, e não esquecendo de si, que necessita 

estar sempre bem vista perante o companheiro e pessoas com as quais ela convive 

(CARVALHO NETO; TANURE; ANDRADE, 2010).  

 Então se pode definir essa reestruturação de valores devido a diversos fatores, entre 

eles estão: mudanças nos padrões de comportamento, nos arranjos das famílias, o aumento da 

escolaridade e a queda da fecundidade redefiniram o novo perfil da população feminina 

(VIDAL; SILVANY NETO, 2009). 

 Porém, esta mulher ainda passa por preconceitos e grandes desafios. E através disto 

pode-se perceber que a mulher lutou e ainda luta por oportunidades, salários e ascensão 
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profissional que não sejam diferentes dos homens.  A população feminina conquistou lugares 

disputados por homens, tenta em todos os momentos conseguir um equilíbrio entre a vida 

pessoal e o trabalho. Sendo assim, ela não quer voltar atrás, e sim continuar em busca de 

novas chances de trabalhos e conquistar o topo na gestão de grandes empresas nacionais e 

internacionais (CARVALHO NETO; TANURE; ANDRADE, 2010). 

 A associação entre a carga de trabalho e as condições de saúde entre as mulheres 

indica a necessidade de se observar e considerar as especificidades do trabalho feminino, 

avaliando assim, a qualidade e condições de saúde e vida dessas trabalhadoras (VIDAL; 

SILVANY NETO, 2009). 

  

2.3 A SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

A saúde do trabalhador busca compreender as relações de trabalho e o processo 

saúde/doença, entendendo o como aquele que exerce uma atividade de trabalho, seja formal 

ou informal, até mesmo o trabalho familiar e doméstico (BRASIL, 2001). 

 Neste sentido pode-se dizer, que a saúde do trabalhador ganhou importância a partir da 

década de 1980, onde o Brasil vinha passando por um processo de redemocratização, sendo 

assim foi se desenvolvendo na área da Saúde Pública (LARA, 2011).  

 Os trabalhadores estão expostos a riscos ambientais quanto estruturais. Sendo assim, 

estes devem ser incluídos na agenda da rede básica de atenção à saúde, para que assim possam 

ser vistos de forma integral e que exige estratégias de promoção, proteção e recuperação da 

saúde para esse público (BRASIL, 2002). 

 Este trabalhador é respaldado pela Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, na qual 

institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.  

 

Segundo o Art. 2º desta portaria, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (2012a) tem como definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a 

serem observadas pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 

para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 

vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução 

da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos 

produtivos.  
 

 O Caderno de Atenção à Saúde do Trabalhador enfatiza a importância sobre a 

prevenção de acidentes laborais e quais procedimentos devem ser seguidos caso ocorra. Para 

o Ministério da Saúde (2002), acidente de trabalho é todo aquele que ocorre nos ambientes 

laborais, assim como aqueles que acontecem no percurso de casa para o trabalho e vice-versa 
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e também aqueles que contribuíram diretamente para a ocorrência do agravo. Pode ser 

classificado em: acidentes fatais, no qual deve gerar notificação e investigação imediata e 

acidentes graves, que ocorre com menores de 18 anos, independentemente da gravidade. 

 A assistência à saúde do trabalhador deve trabalhar juntamente com a Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária, pois nesta atuação conjunta, a resolução dos problemas 

relacionados à saúde depende da qualidade das informações coletadas e analisadas. Para que 

assim, uma maior dinâmica no processo saúde/doença (BRASIL, 2002).  

 

2.4 PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO TRABALHO MARÍTIMO 

 

 Tendo em vista, que o assunto abordado neste trabalho se refere à saúde das 

trabalhadoras marítimas, é necessário que haja uma maior especificidade na Saúde do 

Trabalhador estudada até o momento. 

 A partir deste foco, pode-se citar a Norma Regulamentadora 30 (NR 30), que tem 

como objetivo a proteção e a regulamentação das condições de segurança e saúde dos 

trabalhadores aquaviários.  

 É fundamental que o grupo de Segurança e Saúde no Trabalho a Bordo das 

Embarcações (GSSTB) mantenha procedimentos que visem a preservação da segurança e 

saúde no trabalho e do meio ambiente, tentando atuar de forma preventiva e contribuir para a 

melhoria das condições de trabalho e bem-estar de todos, entre outras finalidades (BRASIL, 

MTE- NR30, 2011). 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), considerando existirem condições 

de trabalho desumanas, com grau elevado de injustiça, miséria e privações para um 

grande número de trabalhadores, e que a omissão de qualquer nação em adotar um 
regime de trabalho digno, é um obstáculo aos esforços de outras nações em melhorar 

as condições de vida e trabalho, estabeleceu alguma convenções e recomendações. 

As normas mínimas para o trabalho da gente do mar estão estabelecidas na 

Convenção 147 da OIT (CAMPOS, 2007). 

 

 Devido à importância desta Convenção em relação à proteção da saúde do trabalhador 

aquaviário brasileiro, o governo brasileiro em conformidade com a Convenção 147 escreveu a 

Portaria nº 210, de 30 de abril de 1999, que impõem sobre a fiscalização das normas de 

proteção ao trabalhador e a vida a bordo (CAMPOS, 2007). 

 Para que haja um trabalho adequado é necessário que haja um sistema eficaz de 

inspeção do trabalho. Com a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 

1947 foi posto em prática esta inspeção garantindo o cumprimento de legislação trabalhista e 
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proteção dos trabalhadores. Aumentando assim, a efetividade das políticas de trabalho e 

emprego (OIT, 2010). 

 Nos últimos vinte anos, as práticas de inspeção do trabalho no setor marítimo tem se 

consolidado, a partir de uma estrutura especializada e articulada para este setor (OIT, 2010).  

 No Brasil, o crescimento da área marítima vem ocorrendo ao longo dos anos. Os 

setores econômicos relacionados ao trabalho marítimo estão diretamente ligados a expansão 

da economia brasileira. Atualmente a produção de petróleo offshore é que movimenta mais de 

80% da produção da nacional e rende lucros para o país (CARVALHO 2010). 

 O trabalho marítimo possui algumas especificidades que requer atenção, tais como: a 

escala de trabalho, pois o serviço se mantém por 24 horas sem interrupção, alternando duas 

equipes entre os turnos diurnos e noturnos; limitações físicas deste ambiente de trabalho, que 

devido à presença por um tempo prolongado, faz-se confundir com a de residência 

temporária. A partir do exposto, é necessário que haja profissionais qualificados e específicos 

nesta área, para reconhecer os problemas advindos desta categoria, devido às condições 

laborais. Diante do exposto, pode-se citar a Associação Internacional de Saúde Marítima – 

International Maritime Health Association, localizada na Bélgica, onde estuda os requisitos 

da qualidade de vida dos trabalhadores aquaviários e os aspectos relativos à segurança do 

trabalho. (CAMPOS, 2007). 

  Outra particularidade que este setor apresenta é a quantidade reduzida do público 

trabalhista feminino. Apesar de desde a década de 60 haver grande aumento de mulheres no 

setor laboral, na área marítima também vem crescendo, mas em menor velocidade, pois 

atualmente somente 1,1% dos trabalhadores marítimos são mulheres (CAMPOS, 2011). 

A proporção de mulheres presentes no setor marítimo vem aumentando ao longo dos 

anos, em vista deste novo aspecto a legislação e fiscalização brasileira instituíram ações 

específicas para se adequar a essa nova população, como a exigência de acomodações 

separadas e privativas. Nesse contexto é necessária que haja maiores discussões e elaborações 

de estratégias que visam à proteção e ampliação dos direitos a maternidade desta mulher 

(OIT, 2010). 

 

Não existe, em nenhum país do mundo, uma legislação trabalhista específica para as 

trabalhadoras marítimas, sendo, em geral, adotadas as legislações nacionais como 

via de regra para a compreensão dos direitos trabalhistas das marítimas e/ou a 

adoção de acordos coletivos de categoria [...] O Brasil e a França reúnem as 

melhores condições para a maternidade e gestação, no que diz respeito à manutenção 

da participação da mulher no universo do trabalho e manutenção das condições 

econômicas durante e pós-gestação (CAMPOS, 2011). 
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 Para Campos (2011) as mulheres atuam geralmente em funções subalternas neste setor 

aquaviário. A possibilidade de crescimento profissional vem de cursos técnicos, de nível 

médio, oferecidos pela própria empresa, garantindo a especialização das atividades. Em terra 

existem melhores planos de cargos e salário.  

 A Federação Democrática Internacional das Mulheres (FDMI), organização 

internacional e pioneira na luta pelos direitos da mulher no mundo, procura combater a 

desigualdade entre homens e mulheres na sociedade e no trabalho, pretende apoiar, em nível 

internacional, o desenvolvimento de negociações e lutas no campo do trabalho da mulher 

marítima (CAMPOS, 2011). 

 Ainda há poucos estudos que relatam o trabalho feminino no setor marítimo. É 

necessário que haja maiores incentivos do governo brasileiro, em busca da qualidade de vida e 

profissional deste público. As mulheres há várias décadas estão mostrando ao mundo a sua 

potência e força e que são capazes de atuar em profissões tradicionalmente reconhecidas 

como masculinas. É fundamental que ocorra um aumento em estudos científicos acerca desta 

temática, visando um maior entendimento e reconhecimento deste novo público marítimo. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida através do método quantitativo. Segundo Marconi e 

Lakatos (2008), o pesquisador trabalha a partir de delineamento ou análise das características 

populacionais através das quais ele pode fornecer dados para a verificação de hipóteses. 

Soma-se a isto o tipo descritivo, onde segundo Andrade (2002), descrever é narrar o que 

acontece. Dessa forma, a pesquisa descritiva está interessada em conhecer o fenômeno, 

procurando interpretá-lo, e descrevê-lo e assim, expor características de determinada 

população ou fenômeno. Esta sendo operacionalizada através de relato de caso que de acordo 

com Yin (2005), se insere quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos 

e o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida 

real, com caráter de profundidade e detalhamento. 

 

3.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

 

 O estudo foi realizado na empresa Barcas S.A, sendo, portanto a maior operadora de 

transporte aquaviário das Américas. Atualmente opera em cinco linhas sociais (Praça XV – 

Niterói; Praça XV – Paquetá; Praça XV – Cocotá; Angra dos Reis – Ilha Grande; e 

Mangaratiba Ilha Grande) e uma linha seletiva (Praça XV- Charitas), atendendo a moradores 

de mais de 10 municípios distintos.  

 

3.3 ATORES SOCIAIS DA PESQUISA 

 

Os atores do estudo são as funcionárias de empresa marítima, incluindo funcionárias 

com vínculo empregatício, que trabalham nos setores: estação, caracterizados por aqueles que 

exercem funções administrativas, bilheteria, e estações e marítimos, cuja função está 

destinada aos trabalhos nas embarcações. Serão excluídas as funcionárias que estão de licença 

médica e em férias. 

O total de mulheres da empresa naquele momento era de 68. Logo este sendo o total 

de participantes do estudo, que será chamado de população feminina de trabalhadoras. 

 

3.3.1 Abordagem dos sujeitos e aspectos éticos 
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No primeiro contato, foram expostos os propósitos da pesquisa e apresentação do 

consentimento livre e esclarecido. Cada participante preencheu o documento, pois em se 

tratando de pesquisa envolvendo seres humanos o Conselho Nacional de Saúde (Resolução 

CNS 196/96, de 16 de outubro de 1996) exige que o sujeito integrante do grupo a ser 

pesquisado conheça o estudo e dê consentimento às regras do mesmo.  

Em seguida, iniciou-se a aplicação do questionário com base no roteiro e 

posteriormente a mensuração da pressão arterial, peso, altura, índice cintura-quadril, 

perímetro abdominal, grau de stress, porcentagem de gordura e glicemia sob certos critérios. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, nºCAAE 0271.0.258.258-11 HUAP nº260/11 e a coleta de dados se 

desenvolveu durante o ano de 2012. 

Nos objetivos do trabalho e hipóteses a serem investigadas, fica claro que os riscos são 

mínimos. Pode-se afirmar que os instrumentos não ferem a integridade, física ou psicossocial 

dos trabalhadores. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

O instrumento utilizado foi um questionário estruturado com perguntas abertas e 

fechadas. Para Marconi e Lakatos (2008), o questionário é constituído por uma série ordenada 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito. Este tipo de coleta de dados economiza 

tempo, atinge maior número de pessoas, obtém respostas mais rápidas e precisas e há mais 

uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento. 

 

3.4.1Descrição do instrumento 

 

3.4.1.1 Características sócio-demográficas, laborais e saúde reprodutiva 

 

O instrumento de coleta de dados continha seções organizadas por assunto. Aspectos 

relacionados às características sócio-demográficas: renda per capita por salário mínimo. Os 

estratos da variável cor da pele auto referida baseiam-se em classificação proposta pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006): branca, negra, parda, amarela ou 

indígena. Idade por faixa etária, escolaridade, situação conjugal, presença de filhos e número 

de filhos. 
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Em relação às questões laborais, foram estudadas as variáveis: categoria profissional, 

tipo de vínculo empregatício, turno de trabalho, carga horária semanal, setor de trabalho e 

tempo de atuação no setor.  

Nas questões sobre a saúde reprodutiva das trabalhadoras, foram analisadas as 

variáveis: frequência da realização do preventivo, autoexame das mamas e mamografia, 

número de doenças ginecológicas e quais acometeram mais esta população.  

 

3.4.2 Tratamento dos dados 

 

3.4.2.1 Tratamento das co-variáveis e medidas de associação 

 

 As co-variáveis contínuas foram apresentadas, segundo suas frequências médias (com 

o respectivo desvio padrão) e as variáveis categóricas, segundo seus valores absolutos e 

proporções. 

 Primeiramente, foi realizada uma análise univariada que permitirá traçar as 

características sócio-demográficas, laborais e da saúde reprodutiva da população estudada. 

 A renda foi analisada de acordo com os valores per capita, em salários mínimos da 

época em que foi realizada a coleta de dados (01/2011)- R$622,00. Essa variável também foi 

avaliada segundo a média encontrada para cada grupo. 

 A escolaridade informada foi agrupada em três categorias para análise univariada e 

bivariada: ensino fundamental completo, ensino médio completo e ensino superior completo. 

 Para análise do estado civil, foram consideradas três categorias a das casadas/união 

estável, das solteiras, divorciados/ separados. 

 Na análise estratificada, as variáveis idade, escolaridade, renda per capita familiar, 

tempo no setor e carga horária semanal foram reagrupadas em estratos definidos pela média. 

Outras variáveis como categoria profissional, escolaridade e tempo de trabalho também foram 

reagrupadas em três estratos. 

 Para análise da saúde reprodutiva, foram consideradas as médias encontradas nas 

variáveis: frequência da realização do preventivo, autoexame das mamas e mamografia, 

seguindo. As doenças ginecológicas foram agrupadas em quantidade e patologias. 

 Os dados obtidos nos formulários foram analisados utilizando o software SPSS 21.0 e 

em seguida foram exibidos em tabelas e gráficos. Após análise dos dados, foram relacionados 

os achados com o referencial teórico abordado, relacionando a importância e o perfil sócio-

demográfico, laboral e saúde reprodutiva das trabalhadoras na empresa citada. 
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4 RESULTADOS 

 

Foi investigada a população de 68 mulheres trabalhadoras deste ramo. Nesta seção são 

apresentados os resultados de forma descritiva para que posteriormente sejam discutidos. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DOS PARTICIPANTES 

  

 Entre a população do estudo, a faixa etária concentrou-se entre os 26 a 35 anos o que 

caracteriza 54,4%, com desvio padrão de 0,67. Em relação a cor/raça auto-referida, as 

trabalhadores referem-se como: negra (10,3%) , branca (35,3%), parda (51,1%), amarela 

(1,5%) e indígena (1,5%), a maioria das entrevistadas foi classificado no estudo como 

mestiças 54,4%, proveniente da recategorização das cores: parda, amarela e indígena. Em 

relação à escolaridade, 66,2% possuem o ensino médio completo. Nesta população não foi 

encontrada a escolaridade ensino fundamental. A renda per capita média familiar foram 

recategorizadas em quatro grandes grupos (até 2 salários mínimos, até 5 salários mínimos, até 

7 salários mínimos e acima de 7 salários mínimos), no estudo estava dividido em oito 

categorias (na tabela encontram-se esses valores detalhados). Quanto à renda per capita média 

familiar recategorizada em salários mínimos (SM) à época da entrevista 01/2011 (R$622,00), 

36,8%, recebiam vencimentos no valor de até 5 salários mínimos (R$2.725,00).A respeito da 

situação conjugal 47,1% da amostra é solteira e no quesito de filhos, 52,9% responderam 

possuir filhos, sendo que estas 27,9% possuem um filho. (Vide tabela1). 

 

 

 

 



28 

 

 

Tabela 1. Variáveis sócio-demográficas de trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 

 

VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

 

 

N % 

   Raça/cor auto-referida   

Branca 024 35,3 

Parda 035 51,5 

Amarela 001 01,5 

Negra 007 10,3 

Indígena 001 01,5 

Raça/cor auto-referidarecategorizada   

Branca 024 35,3 

Mestiça 037 54,4 

Negra 007 10,3 

   
   
Idade por faixa etária  DP ±0,676 

Até 25 anos 018 26,5 

De 26 a 35 anos 

Acima de 35 anos 

037 

013 
54,4 

19,1 

   
Escolaridade    

Ensino médio completo 045 66,2 

Ensino superior ou mais 023 33,8 

   
Situação conjugal   

Casada/união estável 029 42,6 

Separada/divorciada 

Solteira 

007 

032 

10,3 

47,1 
   
Presença de filhos    

Possui filhos  036 52,9 

Não possui filhos  

 

Número de filhos 

Nenhum filho 

Um filho 
Dois filhos 

Três filhos 

 

Faixa de renda per capita familiar 

Entre 1 e 2  salários mínimos 

Entre 2 e 3  salários mínimos 

Entre 3 e 4  salários mínimos 

Entre 4 e 5  salários mínimos 

Entre 5 e 6  salários mínimos 

Entre 6 e 7  salários mínimos 

Acima de 7 salários mínimos 
 

Faixa de renda per capita familiar  

032 

 

 

032 

019 
014 

003 

 

 

004 

013 

012 

006 

009 

006 

018 
 

 

47,1 

 

 

47,1 

27,9 
20,6 

04,4 

 

 

05,9 

19,1 

17,6 

08,8 

13,2 

08,8 

26,5 

   Recategorizada   

Até 2 salários mínimos 004 05,9 

Até 5 salários mínimos 025 36,8 
Até 7 salários mínimos 021 30,9 

Acima de 7 salários mínimos 018 26,5 
Legenda: N= total no estrato.  % = valor relativo à porcentagem no estrato.  DP= desvio padrão 
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 Diante de tais dados, foi realizado um cruzamento entre as variáveis: escolaridade, 

presença de filhos e situação conjugal. No qual foi encontrado um valor significativo entre 

trabalhadoras com maior renda per capita salário mínimo e ensino superior completo 

(51,5%), neste cruzamento o teste qui-quadrado apontou valor de p=0,003. 

 Outro resultado significativo foi entre a presença de filhos e a situação conjugal. 

Observou-se que a maioria das mulheres casadas tem filhos (58,3%),inverso ocorre entre as 

solteiras, cujo valor do teste de qui-quadrado apontou valor de p=0,006. (Vide tabela 2). 

 

Tabela 2. Cruzamento entre as vaiáveis Escolaridade, presença de filhos e situação conjugal de trabalhadoras de 

transporte marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

VARIÁVEIS     

    

    
 Escolaridade  

 Ensino médio completo Ensino superior completo  

      
 N % N % p=0,003 

Renda per capita média por salário mínimo      

Até 5 salários mínimos  29 82,9 06 17,1  

Acima de 5 salários mínimos 16 48,5 17 51,5  

      
Filhos 18 56,2 14 43,8 P=0,103 

Sim 27 75,0 09 25,0  
Não       

      
 Situação Conjugal  

 Casada  Solteira  

 N % N %  

      
Renda per capita por salário mínimo     p=0,971 

Até 5 salários mínimos 15 42,9 20 57,1  

Acima de 5 salários mínimos 14 42,4 19 57,6  

      
Filhos     p=0,006 

Não  08 25,0 24 75,0  

Sim 21 58,3 15 41,7  
      
    

Legenda: N= total no estrato.  % = prevalência. SM = salário mínimo vigente na época. p= prevalência 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS LABORAIS DOS PARTICIPANTES 

 

 A natureza da atividade permitiu que fossem classificados dois tipos de trabalho: em 

estação e marítimos, sendo este último a maioria 51,5%. Posteriormente foram 

recategorizadas em três grandes grupos profissionais, por semelhança de trabalho, a fim de 

melhor tratamento estatístico, portanto a categoria de marinheiro de convés (MAC) possui o 

maior contingente de trabalhadores com 41,2%. Quanto ao tipo de contrato de trabalho, 

89,7% fazem parte do quadro permanente da instituição.  
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 Em relação ao turno de trabalho, 66,2% fazem parte do turno diurno. A respeito ao 

tempo na empresa, com desvio padrão 0,86. A maior parte das trabalhadoras 63,2% trabalha 

há dois anos na instituição. Sobre a carga horária, 63,2% cumprem de 31 a 40 horas de 

trabalho semanal, com desvio padrão de 0,86 (Vide tabela 3). 

 

Tabela 3. Variáveis laborais de trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

VARIÁVEIS LABORAIS 

 

 

N % 

   

Estação 035 51,5 

Marítimos 033 48,5 

   
Categoria profissional   

MAC 028 41,2 

MAM 

Estação 

Administrativo 

005 

027 

008 

07,4 

39,7 

11,8 

   
Contrato de Trabalho   

Permanente 061 89,7 

Temporário 007 10,3 

   
Turno de trabalho   

Diurno 045 66,2 

Noturno 

 

023 33,8 

Carga horária semanal DP ±0,609 

Até 30h 014 20,6 

De 31 a 40h 

Acima de 40h 

043 

011 
63,2 

16,2 

   
   
Tempo de Trabalho DP± 0,864 

Até 2 anos 043 63,2 

De 3 a 5 anos 
Acima de 5 anos 

008 
017 

11,8 
25,0 

      
Legenda: N= total no estrato.  % = valor relativo à porcentagem no estrato. MAC= marinheiro de convés; MAM= marinheiro de máquinas. 

DP= desvio padrão 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DA SAÚDE REPRODUTIVA DOS PARTICIPANTES 

 

 Quanto à frequência do exame de preventivo do câncer de colo de útero 89,7% da 

população feminina respondeu nunca ter submetido a este exame. Em relação à frequência do 

autoexame das mamas, 54,4% executam com certa frequência. No quesito na frequência da 

mamografia, 66,2% realizaram no último ano. A respeito do número de doenças ginecológicas 

38,2% contraíram pelo menos uma doença ginecológica. Entre as patologias diagnosticadas 

33,8% já tiveram outrora infecção urinária (Vide tabela 4). 
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Tabela 4. Variáveis de saúde reprodutiva de trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 

2012. 

 

VARIÁVEIS DE SAÚDE 

REPRODUTIVA 

 

 

N % 

 

Exame de preventivo 

  

Nunca fez 

No último ano 

061 

007 
89,7 

10,3 

   

   
Autoexame das mamas   

Nunca fez 031 45,6 

54,4 Faz com certa frequência 037 

   

   
Mamografia   

Nunca fez 023 33,8 

No último ano 

 

Número de doenças 

ginecológicas 

Nenhuma doença 

Uma doença 

Duas doenças 

Três doenças 

Quatro doenças 

Cinco doenças 
 

Doenças ginecológicas* 

Não tenho ou tive doenças 

ginecológicas 

Endometriose 

Câncer uterino 

Infecção urinária 

Cistos de ovário 

DST 

Ovários policísticos 

Mioma uterino 
Sangramento vaginal anormal 

Outro 

045 

 

 

 

028 

025 

008 

005 

000 

001 
 

 

028 

 

002 

001 

023 

002 

001 

007 

001 
002 

001 

66,2 

 

 

 

41,2 

38,2 

11,8 

07,4 

00,0 

01,5 
 

 

41,2 

 

02,9 

01,5 

33,8 

02,9 

01,5 

10,3 

01,5 
02,9 

01,5 

   Legenda: N= total no estrato.  %=valor relativo à porcentagem no estrato. * = trabalhadora pode ter apresentado mais de uma afecção.  
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

 Neste estudo, a população economicamente ativa (PEA) se concentrou na faixa etária 

de 26 e 35 anos (54,4%), com desvio padrão de ± 0,67. Esse DP de 0,67 na idade significa que 

a população praticamente é nova, pois não há grande distância nos extremos de idade. 

Segundo Scorzafave e Menezes-Filho (2005), que caracteriza a evolução da participação 

feminina no mercado de trabalho, a idade predominante do trabalho feminino encontrado foi 

de 30 a 45 anos, o que representa um movimento de queda das mulheres mais jovens na 

inserção do mercado de trabalho. Também ressaltam os autores que a mulher brasileira 

permanece por mais tempo no mercado de trabalho, motivado pelo processo de 

envelhecimento da população brasileira, cuja idade média está em crescimento. Nesse mesmo 

estudo, indica que a taxa de participação feminina na força de trabalho (TPFT) cresceu em 

todas as faixas etárias.  

 

 
Figura 1. Gráfico sobre a faixa etária entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 

2012. 

 

 

De acordo com o gráfico, as trabalhadoras responderam em sua maioria foram 

classificadas no estudo como mestiças 54,4%.  Para Scorzafave e Menezes-Filho (2005), em 

relação à raça foi de 56,4% para a cor branca, o que vai ao encontro de Morgonato e Souza 

(2011) que estudaram o perfil ocupacional por gêneros e setores econômicos, encontrando que 
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a população brasileira feminina da região Sul do Brasil 80,6% são brancos, o que é evidente 

devido à colonização europeia nessa região. 

 
Figura 2. Gráfico sobre a cor/ raça entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

 

O resultado mostrou que a maior parcela desta população (66,2%), apresentada no 

gráfico acima, possui o ensino médio completo. Nesta população, não foram encontradas 

mulheres cuja escolaridade fosse inferior ao ensino médio completo. No estudo apresentado 

por Morgonato e Souza (2011), 34,5% da população feminina da região Sul em 2009 possuía 

entre 09 e 11 anos de estudos. Para Scorzafave (2004), que estudou a caracterização da 

inserção feminina no mercado de trabalho e seus efeitos sobre a distribuição de renda, 

mostrou que a maior concentração, em 1997, estava entre as mulheres com 1 a 4 anos de 

estudo, o que difere dos dados anteriormente citados. Segundo Scorzafave e Menezes-Filho 

(2005) 32,7% das mulheres trabalhadoras possuem de 8 a 11 anos de estudo em 2002. Para 

esses dois últimos autores, aquelas que possuem menor educação contribuem com a maior 

parte do efeito incidência, entretanto, as que possuem entre 8 e 11 anos de estudos estão sendo 

as maiores contribuições para o aumento da taxa de participação feminina na força de 

trabalho. 

Através desses dados pode-se perceber o avanço das mulheres em relação aos anos de 

educação e isso demonstra o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, o 

que traz mudanças sociais significativas e melhorias para economia e para a independência 

financeira desse grupo. 
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Figura 3. Gráfico sobre a escolaridade entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 

2012. 

 

 Quanto à renda per capita média familiar recategorizada em salários mínimos (SM) à 

época da entrevista 01/2011 (R$622,00), 36,8%, recebiam vencimentos no valor de até 5 

salários mínimos (R$2.725,00). Conforme Morgonato e Souza (2011) o rendimento salarial 

das trabalhadoras apresentas foi de 42,4%, ganhando de 1 a 2 salários mínimos. Este fato 

comprova que apesar do aumento linear nos anos de educação, as mulheres continuam 

obtendo menores salários quando comparado aos homens, como é apontado pelos estudos 

diferenciais de rendimento por gênero. Segundo a Organização Internacional do Trabalho 

(2013), a diferença salarial de gênero diminuiu em decorrência da redução nos salários 

masculinos como consequência de um declínio de horas trabalhadas pelos homens e não pelo 

aumento salarial das mulheres.  

 
Figura 4. Gráfico sobre a renda familiar em salários mínimos entre trabalhadoras de transporte marítimo do 

Estado do Rio de Janeiro, 2012. 
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No que concerne o estado civil, 47,1% responderam ser solteiras. O que difere do 

estudo apresentado por Novais (2010), que estudou as trajetórias profissionais, econômicas, 

dinâmicas e familiares femininas, cujo resultado a maioria dos sujeitos das pesquisas (67,8%) 

é casada. Estes dados demonstram que em populações predominantemente femininas, a 

presença de um companheiro implica em maiores responsabilidades domésticas, ocasionando 

uma sobrecarga de atividade (INOUE et al, 2013). 

 
 

Figura 5. Gráfico sobre a situação conjugal entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 
 

 

Na avaliação entre possuir ou não filhos observa-se que 52,9% é mãe. De acordo com 

Jonathan (2005), entre as mulheres empreendedoras, ou seja, as que possuem negócio próprio 

83,7% têm filhos.  

Entre as mães desta população apresentada no gráfico acima 27,9% possuem um filho. 

No estudo de Novais (2010) o valor encontrado na mediana é de um filho e no estudo 

apresentado por Brasileiro e cols. (2012) o equivalente de filhos por mulheres trabalhadoras é 

também de um. Esta similaridade de resultados pode ser representada por Scorzafave (2004), 

quanto maior o número de filhos, menos as mulheres participam do mercado de trabalho.  

Nota-se, portanto que as tarefas domésticas e responsabilidades familiares faz com que 

as mulheres possuam menor índice no mercado de trabalho. 
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Figura 6. Gráfico sobre a presença de filhos entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 

Figura 7. Gráfico sobre a quantidade de filhos entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 
 

 

Foi realizado um cruzamento entre as variáveis: escolaridade, presença de filhos e 

situação conjugal. No qual foi encontrado um valor significativo entre trabalhadoras com 

maior renda per capita salário mínimo e ensino superior completo (51,5%), neste cruzamento 

o teste qui-quadrado apontou valor de p=0,003. Segundo o IBGE (2012), em sua pesquisa 

mensal de emprego, para as mulheres que possuíam ensino superior completo o rendimento 

médio foi de R$2.291,80. As mulheres diferentemente do nível de escolaridade que se 

enquadrem, em média, recebem menos que os homens. Entretanto em situações extremas essa 

diferença de rendimentos é menor. 

 Outro resultado significativo foi entre a presença de filhos e a situação conjugal. 

Observou-se que a maioria das mulheres casadas tem filhos (58,3%), inverso ocorre entre as 

solteiras, cujo valor do teste qui-quadrado apontou valor de p=0,006. A OIT (2000), 

reconhece que há um aumento crescente entre trabalhadoras casadas e com filhos, 

ressaltando-se que é inadmissível que a entrada da força de trabalho feminino implique em 

abandono dos seus filhos pequenos, destacando a necessidade de criação de instituições e 

creches necessárias ao bem estar da criança. 
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Figura 8. Gráfico sobre cruzamento de renda per capita e escolaridade entre trabalhadoras de transporte marítimo 

do Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

 

Figura 9. Gráfico sobre cruzamento de situação conjugal e filhos entre trabalhadoras de transporte marítimo do 
Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

 

5.2 PERFIL LABORAL  

 

 Foram divididos em dois grupos de acordo com a natureza do trabalho, onde se 

enquadravam aquelas atuantes em estação e aquelas do grupo de marítimos, sendo este último 

a maioria com 51,5%. Diante da pesquisa mensal de emprego realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2012) nas regiões metropolitanas a distribuição 

da população trabalhadora, por grupamentos de atividades, em 2011, segundo o sexo, 

encontrou-se que 22,6% das mulheres atuavam no setor de Administração Pública. Este 

mesmo estudo mostrou resultados que caracteriza crescimento relevante nas participações das 

mulheres no comércio, nos serviços prestados a empresas e em outros serviços nas áreas de 

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 

 
Figura 10. Gráfico sobre o setor de trabalho entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 
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Na avaliação dos grupos profissionais, que foram classificados por semelhança de 

trabalho, a categoria de Marinheiro de convés (MAC) possui o maior contingente de 

trabalhadores com 41,2%. Segundo Campos (2011), em seu estudo internacional sobre a 

mulher marítima: gestação e maternidade encontrou que 93% do trabalho feminino é definido 

como cargo operacional, o mesmo encontrado nesta população de estudo representado aqui 

por aquelas atuante em MAC, o que demostra o gráfico abaixo. 

 
Figura 11. Gráfico sobre o categoria profissional entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 

 

Quanto ao tipo de contrato de trabalho, 89,7% fazem parte do quadro permanente da 

instituição.  No estudo realizado por Silva e cols. (2009), com trabalhadoras de enfermagem 

em três hospitais públicos do Rio de Janeiro, demonstrou que 51,1% possuem vínculo de 

trabalho temporário nas instituições. Para Novais (2010), diferentemente do resultado 

anteriormente citado, foram encontrados 80,8% de mulheres que tiveram apenas um emprego 

ao longo do seu percurso laboral com contrato permanente na empresa.  

A modalidade de trabalho temporário é um fenômeno recente, típico da sociedade 

industrial pós-moderna, da evolução econômica e das mudanças de um mundo em constantes 

transformações. Este tipo de contrato pode se tornar a alternativa mais viável para o 

empregador face a demanda da flexibilidade e rotatividade de recursos humanos nas 

instituições. Entretanto, traz prejuízos para manutenção de recursos em longo prazo para a 

mulher manter a si e sua família. 



39 

 

 
Figura 12. Gráfico sobre contrato de trabalho entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 

 

Em relação ao turno de trabalho, 66,2% fazem parte do turno diurno. No estudo 

realizado por Ewald (2011), com trabalhadores de uma empresa têxtil, no setor de produção 

que se divide em dois turnos (diurno e noturno). Encontra-se uma concentração maior no 

turno da manhã, caracterizado por funcionárias com idade entre 30 e 39 anos, com menos 

anos de estudo e casadas. Para Ribeiro e cols. (2012), que pesquisou a prevalência de 

distúrbios osteomusculares relacionados aos trabalhos de técnicas e auxiliares de enfermagem, 

o resultado mostrou que a maioria trabalhava em turno diurno (56,5%). Nestes setores 

laborais, o turno diurno demanda de maior carga de trabalho, por isso a necessidade de 

quantitativo de trabalhadores superior ao noturno (GONÇALVES; FISHER, 2004).  

 
Figura 13. Gráfico sobre turno de trabalho entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 
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Sobre a carga horária, 63,2% cumprem de 31 a 40 horas de trabalho semanal, com 

desvio padrão de 0,86. Mediante ao DP não há grande distância nos extremos referente ao 

turno de trabalho. Segundo o IBGE (2008), há predominância de mulheres (49,5%) 

trabalhando entre 40 e 44 horas semanais. Esses mesmos dados indicam que na região 

metropolitana de Porto Alegre 55,2% das mulheres trabalham nesta mesma faixa de horas 

semanais, em Recife, a jornada superior a 45 horas foi encontrada em 30,1% da população 

feminina.  

 
Figura 14. Gráfico sobre carga horária de trabalho entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio 

de Janeiro, 2012. 

 

A respeito ao tempo de trabalho, 63,2% trabalha há dois anos na empresa com desvio 

padrão±0,86. Mediante ao DP não há grande distância nos extremos referente a carga horária 

semanal. No estudo apresentado por Monte e Penido (2008), que teve como objetivo analisar 

os determinantes da duração no emprego nos estados do Nordeste caracterizou as mulheres 

com menor tempo de permanência laboral nos setores urbanos. Esse mesmo estudo cita que 

uma provável explicação para tal fenômeno, seja devido à dinâmica no trabalho urbano, nos 

setores rurais a rotatividade na ocupação é menor e, além disto, baixo dinamismo econômico 

e pouca oferta de mão-de-obra. A rotatividade do trabalho feminino pode ser explicada devido 

às atribuições do gênero de cuidar da casa, filhos, suas famílias, além de suas atividades 

laborais e em muitos casos são sozinhas nessas atividades. Além falta de motivação, excesso 

de trabalho e condições de trabalho precárias (SILVA, 2009a).  



41 

 

 
Figura 15. Gráfico sobre o tempo de trabalho entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 

 

 

5.3 PERFIL DA SAÚDE REPRODUTIVA 

 

 Quanto à frequência do exame de preventivo do câncer de colo de útero 89,7% da 

população feminina respondeu nunca ter submetido a este exame. Segundo Diógenes e cols. 

(2012), que apresentou em seu estudo fatores de risco para câncer cervical e adesão ao exame 

Papanicolau entre trabalhadoras de enfermagem, 84,4% realizou este exame com 

periodicidade anual. Os resultados desta pesquisa mostrou que mesmo sendo funcionárias da 

área da saúde, a minoria das entrevistadas mostrou conhecer os objetivos deste exame. O 

exame citopatológico é o método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões 

precursoras. O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, 

com intervalo anual. A prevenção primária do câncer de colo de útero está correlacionada à 

diminuição do risco de contágio pelo HPV. Esta transmissão ocorre por via sexual, 

consequentemente, o uso de preservativos durante a relação sexual com penetração protege 

parcialmente do contágio pelo HPV (BRASIL, 2013). 

 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) possui ênfase 

na abordagem de gênero e na integralidade como norteadores das práticas de cuidado à saúde 

das mulheres (BRASIL, 2007a). É necessário que se garanta o acesso das mulheres a ações 

resolutivas, seguindo as especificidades do ciclo vital feminino e do contexto de suas 

necessidades. É papel da enfermeira e membros da equipe de saúde valorizar o acolhimento, 

ter uma escuta sensível de suas demandas, desenvolver ações de caráter biológico 
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direcionadas à saúde sexual e reprodutiva, relacionar o processo de saúde e doença dessas 

mulheres, assim como implementação das políticas públicas de saúde. 

 
Figura 16. Gráfico sobre a frequência da realização de preventivo entre trabalhadoras de transporte marítimo do 

Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

 

Em relação à frequência do autoexame das mamas, 54,4% executam com certa 

frequência. Para Silva e cols. (2009b), que teve em sua pesquisa o objetivo de analisar a 

associação entre o apoio social e práticas de detecção precoce de câncer uterino e de mama 

entre trabalhadoras de enfermagem, observou na população que 53,9% executam raramente/às 

vezes o autoexame das mamas. Segundo o Ministério da Saúde (2013), é um procedimento 

destinado a encontrar alterações suspeitas de câncer e aquelas relacionadas a condições 

benignas, este complementa a política de alerta à saúde das mamas como método de 

diagnóstico precoce. Durante a realização do exame, incluem-se inspeção estática, inspeção 

dinâmica, palpação das mamas e das cadeias ganglionares axilares e supraclaviculares. O 

autoexame das mamas é uma estratégia de diagnóstico precoce para o câncer de mama, sendo 

assim, contribui para redução do estágio de apresentação dessa patologia, apresentando 

prognóstico mais favorável e elevado percentual de cura. Ressalta-se a importância da 

educação em saúde para essas mulheres, realizadas por profissionais de saúde para o 

reconhecimento dos sinais e sintomas, acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde. Deve-

se orientá-las quanto as mudanças habituais das mamas em diferentes momentos da vida e o 

reconhecimento dos sinais relativos ao câncer de mama.   
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Figura 17. Gráfico sobre a frequência da realização do autoexame das mamas entre trabalhadoras de transporte 

marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

 

No quesito na frequência da mamografia, 66,2% realizaram no último ano. No quesito 

do exame de mamografia, na pesquisa realizada por Afonso e cols. (2011) que apresentou os 

conhecimentos, atitudes e práticas acerca de exames ginecológicos preventivos por 

trabalhadoras do terceiro setor, 88% da população diz ter a prática adequada da realização de 

mamografias. A mamografia possui alta sensibilidade e especificidade e sua utilização como 

método de rastreamento reduz a mortalidade em 25%. Na prática ideal, este exame possui 

indicações para mulheres entre 50 e 69 anos, com intervalo máximo de dois anos entre os 

exames e para aquelas que fazem parte do grupo de risco, é indicado que se realize a partir 

dos 35 anos e anualmente (BRASIL, 2007b). 

 
Figura 18. Gráfico sobre a frequência da realização de mamografia entre trabalhadoras de transporte marítimo do 

Estado do Rio de Janeiro, 2012. 
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 A respeito do número de doenças ginecológicas 38,2% contraíram pelo menos uma 

doença ginecológica ao longo da vida. São escassos os estudos que possam ser comparados ao 

que foi verificado neste resultado. Entretanto no geral, pode-se compreender que segundo 

Smeltzer e cols. (2009), os distúrbios do sistema reprodutor feminino podem ser de pequena 

monta ou graves; entretanto, em geral, produzem ansiedade e angústia. Alguns destes são 

autolimitados e provocam apenas uma discreta inconveniência para a mulher, outros 

comprometem a vida e exigem atenção imediata e terapia pelo resto da vida. O mesmo se diz 

para distúrbios mamários, cuja mama desempenha papel significativo na sexualidade e 

identidade da mulher. Este pode ser benigno ou maligno e pode provocar ansiedade, medo de 

desconfiguração potencial, perda da identidade do gênero feminino e até mesmo a morte.  

 O Sistema Único de Saúde (SUS) deve promover ações destinadas para orientar e 

capacitar profissionais de saúde com enfoque na atenção integral à saúde da mulher, visando 

suas  necessidades de saúde, o controle de patologias mais prevalentes nesse grupo e a 

garantia do direito à saúde. Devendo atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, 

resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias (BRASIL, 2007a). 

 
Figura 19. Gráfico sobre os tipos de doenças ginecológicas entre trabalhadoras de transporte marítimo do Estado 

do Rio de Janeiro, 2012. 

 

Entre as patologias diagnosticadas 33,8% apresentaram outrora infecção urinária. O 

mesmo foi encontrado por Silva e cols. (2012), cujo trabalho analisou a população de 

trabalhadoras do serviço de teleatendimento, onde 53% das entrevistadas afirmaram ter tido 

algum episódio de infecção do trato urinário (ITU) enquanto exerciam suas funções.  
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Figura 20.  Gráfico sobre o número de doenças ginecológicas acometidas entre trabalhadoras de transporte 

marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 2012 

 

 

A saúde no trabalho tem como objetivo proteger e promover a saúde dos 

trabalhadores, assim como manter e aprimorar sua capacidade de trabalho, contribuir para a 

manutenção de um ambiente saudável e seguro para todos que ali estão presente, promover a 

adaptação e capacidades desses trabalhadores, levando em consideração sua saúde e bem-

estar (COMISSÃO INTERNACIONAL DE SAÚDE NO TRABALHO, 2002). 

 De acordo com a Associação Nacional dos Enfermeiros do Trabalho- ANENT (2012), 

o enfermeiro do trabalho, também conhecido como enfermeiro de saúde ocupacional (ESO), 

executam atividades relacionadas ao serviço de higiene, medicina e segurança do trabalho, 

integrando equipes de estudos, para propiciar o cuidado da saúde e valorização do 

trabalhador. 

 Portanto o papel do enfermeiro do trabalho se deve aos princípios e procedimentos de 

enfermagem com o propósito de promover, manter e restaurar a saúde do trabalhador em seus 

locais de trabalho, contribuindo para seu bem-estar.  

 A saúde ocupacional também deve atuar em grupos específicos e suas 

particularidades. No tocante de saúde feminina, o Programa Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), inclui ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação 

englobando todos os aspectos e ciclos de vida da mulher, baseando-se no perfil populacional 

deste grupo. Contudo, a implementação deste programa teve como base os princípios e 

diretrizes do SUS (BRASIL, 2007a).  
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 A Política de Atenção à Saúde da Mulher ressalta que a atenção a esta população deve 

ter uma percepção ampliada de seu contexto de vida, norteando-se pelo princípio da 

humanização (ibid). 

 As instituições sejam elas privadas ou públicas, devem estar atentas quanto à saúde de 

seus trabalhadores. Devem possuir equipe multiprofissional que garantam melhoria das 

condições de vida e saúde dos empregados, garantia de seus direitos, como também ampliação 

nos serviços que promovam, previnam e recuperem a saúde e realizem uma assistência de 

qualidade. O enfermeiro juntamente com a rede básica municipal de saúde, quer ela se 

organize em equipes de Saúde da Família, centros ou postos de saúde, deve estar capacitado 

para programar e realizar ações de assistência básica e de vigilância à Saúde do Trabalhador, 

realizar investigações em ambientes de trabalho e junto ao trabalhador em seu domicílio, 

notificar acidentes e doenças do trabalho, por meio de instrumentos de notificação e planejar e 

participar de atividades educativas no campo da saúde do trabalhador (BRASIL, 2001). 

  

5.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O pioneirismo do estudo foi grande desafio no tocante às comparações, por ser 

escassos estudos sobre grupos laborais semelhantes aos abordados no presente estudo. Diante 

tal fato, realizou-se a comparação dos achados do presente estudo às pesquisas realizadas com 

outras categorias profissionais realizadas com mulheres. 

O tempo de coleta de dados foi extenso (5 meses) e também foi desafiador na questão 

da logística, visto que os trabalhadores se deslocavam entre as estações durante o turno de 

trabalho, o que dificultou o planejamento das ações. No que se refere também ao tempo 

longo, foi fator limitante ao desenho de estudo seccional, onde deve-se coletar os dados no 

menor tempo possível. Houve duas perdas de sujeitos, visto que os questionários estão 

incompletos prejudicando sua análise. 

A dinâmica de trabalho dos funcionários também foi um fator limitador. A coleta de 

dados precisou ser efetivada no horário de trabalho dos mesmos, os quais foram entrevistados 

imediatamente antes, ou após o turno, ou no horário de intervalo. 

Pode ter ocorrido o viés do trabalhador saudável, ou seja, o mesmo trabalhador que no 

início do trabalho de campo encontrava-se de licença médica, passou a compor o grupo de 

trabalhador não saudável. Entretanto, este mesmo trabalhador ao final da pesquisa passou a 

integrar no grupo de trabalhadores saudáveis, fato ocasionado pelo longo tempo de coleta.  
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 Houve dificuldades em contactar os profissionais do turno noturno, por conta de seu 

horário de entrada e saída serem incompatíveis com a possibilidade dos pesquisadores 

estarem presentes. 

A prevalência do sexo feminino entre os trabalhadores também foi fator limitador no 

conjunto geral de trabalhadores da empresa, visto que os profissionais desta área em sua 

maioria são do gênero masculino. Além disso, o tempo dos funcionários na empresa ficou em 

02 anos, o que mostra a rotatividade dos funcionários, prejudicando o tipo de estudo realizado 

(corte transversal). Em adição a isso, o corte transversal proporciona apenas uma imagem 

instantânea da prevalência entre os sujeitos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho procurou e descrever o perfil sócio-demográfico, laboral e saúde 

reprodutiva de mulheres trabalhadoras de empresa de transporte marítimo. Notou-se que a 

mudança no perfil educacional foi o aspecto que mais contribuiu para a inserção das mulheres 

no mercado de trabalho, contribuindo para a economia, caracterizando diferença na 

composição do grupo sócio-demográfico. Nota-se que a participação laboral das mulheres não 

descontrói a sua presença na vida doméstica e familiar. Tal fato são as trabalhadoras 

marítimas caracterizadas como mestiça, com idade entre 26 e 35 anos, ensino médio 

completo, solteiras, possui em sua maioria um filho e renda média familiar de até cinco 

salários mínimos. 

 Sobre o perfil ocupacional, essa população apresenta aspectos semelhantes ao 

encontrado na literatura. Sendo as mulheres com maior participação em setores operacionais, 

concentrando-se em postos de trabalhos com pouca autoridade, mesmo com o crescimento da 

presença feminina em cursos superiores, há ainda uma parcela relativamente pequena dessa 

população em chefias. Em relação à variável horais semanais trabalhadas, pode-se perceber 

que estas trabalhadoras apresentam ampla maioria concentrada no estrato que apresenta o 

chamado full time, que corresponde a pelo menos 40 horas por semana. O que torna 

significante neste estudo é a rotatividade presente na empresa, também conhecida como 

turnover, o que pode ser explicado devido a insatisfação salarial, visto que as funções 

exercidas são semelhantes aos que trabalham em plataformas e navios, conhecido como 

trabalhadores “embarcados”, cujo salário é muito superior ao que foi encontrado nesta 

população. 

 Na saúde reprodutiva, foi verificado deficiência em relação aos exames periódicos da 

mulher. Devido a isto, é importante ressaltar que o exame admissional deixa lacunas 

importantes em relação à saúde das trabalhadoras. Este deveria ser mais completo na entrada, 

o que poderia diminuir o número de licenças médicas. Há indícios de fragilidade nas ações de 

promoção e prevenção de agravos, na medida em que foram constatadas doenças 

ginecológicas entre esta população. Há necessidade também de exames periódicos específicos 

para a saúde da mulher, como o preventivo para detecção precoce de câncer de colo de útero e 

mamografia para aquelas que estejam enquadradas ao que foi recomendado pelo Ministério da 

Saúde.  

 Observa-se a importância da enfermagem do trabalho frente à instituição, visto que 

esses profissionais possibilitam a participação dos trabalhadores, enquanto sujeitos de sua 
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vida e de sua saúde, capazes de fornecer seu conhecimento para o crescimento da 

compreensão do impacto do trabalho sobre o processo saúde-doença e de interferir 

politicamente e promover a saúde do trabalhador. 

 Indica-se a ampliação de profissionais na composição da equipe de saúde ocupacional, 

com vista a trabalhar a interdisciplinaridade e integralidade do cuidado em saúde. 

Recomenda-se que estratégias sejam criadas para propiciar escolhas saudáveis de estilo de 

vida. É necessário que os trabalhadores sejam alertados quanto à necessidade de medidas 

preventivas. Além do mais políticas nacionais, estudais e locais de saúde devem ser postas em 

prática para gerar melhores resultados, sendo assim, obterão um impacto importante na 

prevenção primária.  
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8 APÊNDICE 

 

8.1 QUESTIONÁRIO E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Responsável pelo projeto: prof. Jorge Luiz Lima da Silva (Cel.: 99848-7314) 

 

NOME DO ENTREVISTADO: __________________________________________Identidade:   

    

O Sr (a) está sendo convidado para participar da pesquisa “Qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores 

hidroviários” de responsabilidade dos pesquisadores Jorge Luiz Lima da Silva, Jonathan Henrique Anjos de Almeida, Mariana 

Ribeiro Lopes e Rebecca Ferreira Moreno. 

 

 Que esta pesquisa tem como objetivo conhecer a qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores de uma empresa de 

transporte hidroviário, observando a ocorrência de transtornos mentais comuns e grau de estresse.  
 Que para a coleta dos dados será utilizada um formulário com perguntas que ajudarão a alcançar os objetivos da 

pesquisa; 
 Que esta pesquisa me causará riscos ou desconfortos mínimos, referentes à mensuração da pressão arterial e medida de 

açúcar no sangue que é realizado com pequena agulha que pode provocar mínimo de dor e quase nenhum risco devido 
ao uso de álcool; 

 Que esta pesquisa trará contribuições importantes para um melhor rendimento profissional e poderá indicar se possuo 

agravos à minha saúde; 
 Que recebi respostas ou esclarecimentos a quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

assuntos relacionados com a pesquisa; 

 Da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem que isso traga 
algum prejuízo para mim; 

 Que será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a minha privacidade; 

 Que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a minha vontade de continuar dele 
participando. 

 

 

 

Eu_______________________________________, RG____________________, declaro ter sido informado e 

concordo com minha participação, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

____________________________________           _________________________________________

                  Assinatura do entrevistado (a)                             Assinatura do responsável pela 

pesquisa 

 

        

 ____________________________________                 _______________________________________ 

              Assinatura de testemunha 1                                  Assinatura de testemunha 2 
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9 ANEXO  

 

9.1 FOLHA DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 



 1 

QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR DO TRABALHADOR     
Pesquisa sobre as condições de saúde e trabalho dos trabalhadores hidroviários 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES:           
 
Para completar o questionário, pedimos a você para responder às perguntas que se seguem. 
 
Responda após ler devagar cada pergunta, até o final, e todas as opções de resposta. Escreva as respostas nas 
lacunas ou marque com “X” a resposta desejada. 
 
Todas as respostas contidas aqui são anônimas e não há como identificar o autor, por isso sinta-se à vontade para 
preencher o questionário e expor sugestões. 
 
Qualquer dúvida, consulte o entrevistador. 
 
Obrigado pela colaboração! 
 
BLOCO A - Trabalho          

 
PERGUNTAS SOBRE SEU TRABALHO 

 
A1 Qual a sua categoria profissional na instituição onde trabalha (no seu crachá / contra-cheque):  
Qual?_____________________________________________________ 
 
A2 Seu contrato de trabalho é: 1 [    ] temporário   2 [    ] experiência    3 [    ] estável 
 
A3 Quanto tempo você trabalha nesta instituição? ___________anos e _________meses  
 
A4 Sua carga horária semanal, nesta instituição, totaliza quantas horas? ___________________ 
 
A5 Você possui outros empregos? 
 1 [    ] sim   (responda seguinte)  
 0 [    ] não  (vá para A8)  
 
A6 Quantos outros empregos você possui? ___________________ 
 
A7 Este (s) emprego(s) são da mesma natureza? (mesmo tipo de trabalho?)  
1 [    ] sim     
0 [    ] Não. Qual tipo de trabalho? ____________________________________________ 
 
A8 Somadas todas as horas trabalhadas de segunda a sexta, em todas as suas atividades, quantas horas você 
trabalha por semana? ______________________ 
 
A9 Qual seu horário de trabalho? 
1 [     ] manhã 06 às 14h 
2 [     ] comercial /diurno  9 às 17h 
3 [     ] noturno 22h às 06h.     
4 [     ] vespertino 14 às 22h 
5 [     ] misto: varia horários da manhã, tarde e noite durante a semana. 
 
A9(c). Há quanto tempo? ______ anos _______meses 
 

Código do questionário: ______________ 

Entrevistador/Pesquisador: ___________________ 

LOCAL: __________________ 

Data: _____/_____/_____ 

A9(b)  
1 [     ] Turno fixo – diurno 
2 [     ] Turno alternado – escala fixa:___________ 
3 [     ] Não tem horário 
4 [     ] Turno fixo – noturno  
5 [     ] Turno alternado – escala móvel: 

 2 

A10 Qual é o nome do seu setor de trabalho? _______________________________________ 
 
A11 Quanto tempo você trabalha nesse setor? ______ anos _______meses 
 
A12. Podendo escolher entre permanecer neste horário ou trocar para outro horário existente nesta empresa, o que 
você decidiria? 
0 [    ] nunca sairia  1 [    ]sairia imediatamente 
2 [    ]sairia em algum momento 3 [    ]ficaria na dúvida 4 [    ] indiferente 
 
A13. Na maior parte das vezes, o que você costuma fazer após sair do trabalho? [pode ter mais de uma] 
1 [    ] dorme assim que chega em casa  2 [    ] descansa 
3 [    ] faz alguma atividade de lazer  4 [    ] cuida das crianças 
5 [    ] cuida da casa    6 [    ] vai para outro emprego 
7 [    ] resolve algum assunto (pagamento, comprar coisas) 
8 [    ] outros. ___________________________ 
9 [    ] não sabe/não lembra. 
 
 
A14. Você trabalha regularmente (pelo menos 1 vez por semana/ 4vezes por mês) em plantões noturnos? 
1 [    ] Sim (VÁ PARA A15 ) 
0 [    ]Não  
 

PESSOAS QUE RESPONDEM “SIM” NA QUESTÃO ANTERIOR 

 
A15. Há quanto tempo você trabalha à noite nesta empresa? ______________ anos.       
[    ] Menos de um ano  ________ dias; ________ meses 
 
A16. Qual o principal motivo que o(a) levou a trabalhar à noite? 
1 [    ] imposição do serviço  2 [    ] para conciliar com outro emprego 
3 [    ] para conciliar com o estudo  4 [    ] para conciliar com o cuidado de casa/filhos 
5 [    ] porque gosta   6 [    ]para aumentar os rendimentos 
7 [    ] não sabe/ não lembra.  8 [    ] outro. _______________________________ 
 
A17. Quando você trabalha à noite é permitido dormir ou descansar?  
1 [    ] Sim. ________ horas __________ minutos. 
0 [    ] Não. 
 
A18. Em relação a este horário para dormir ou descansar durante o turno, você diria que na maior parte das vezes: 
1 [    ] somente descansa (não consegue dormir) 
2 [    ] dorme por cerca de _____h ______ minutos 
0 [    ] não dorme, nem descansa 
7 [    ] não informou. 
 
 
 
A19. Suponha que a sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 pontos. Assinale com um X um 
número na escala de zero a dez, quantos pontos você daria para a sua capacidade de trabalho atual. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
A20. Quantos pontos você daria, em uma escala de 1 a 10 ao esforço físico nas suas atividades domésticas? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
               Menor esforço                                                                                                                              Maior esforço 
 
 
A21. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências físicas do seu trabalho? 
(por exemplo, fazer esforço físico com partes do corpo) 
 
1 [    ] muito boa   2 [    ] boa  3 [    ] moderada 
4 [    ] baixa   5 [    ] muito baixa 
 
 
A22. Já pensou em abandonar o seu emprego? 
0 [     ] Não, nunca  
2 [     ] Sim, mas não penso mais Por quê? _________________________________________________________________ 
3 [     ] Sim, ainda penso  Por quê? _________________________________________________________________ 
 

PERGUNTAS SOBRE SUA SATISFAÇÃO PROFISSIONAL 
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A23. Há satisfação em relação à escolha profissional?  1 [     ] Sim 0 [     ] Não 
 
A24. Você se relaciona bem com seus colegas de trabalho? 1 [     ] Sim 0 [     ] Não 
 
A25. Você se relaciona bem com seus superiores?  1 [     ] Sim 0 [     ] Não 
 
A26. Você se relaciona bem com seus subordinados?  1 [     ] Sim 0 [     ] Não 
 
 
FAREMOS, A SEGUIR, ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE SEU TRABALHO NA INSTITUIÇÃO 

 
 A seguir, por favor, responda até que ponto você concorda ou discorda das afirmativas sobre o seu ambiente de 
trabalho  
 
A27. Sobre o apoio que você recebe no trabalho 
  

 Concordo Discordo 

a) Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho 1 [     ] 2[     ] 

b) No trabalho, nos relacionamos bem uns com os outros 1 [     ] 2[     ] 

c) Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho 1 [     ] 2[     ] 

d) Se eu não estiver em um bom dia, meus colegas me compreendem 1 [     ] 2[     ] 

e) No trabalho eu me relaciono bem com meus chefes 1 [     ] 2[     ] 

f) Eu gosto de trabalhar com meus colegas 1 [     ] 2[     ] 

 
A28. Aspectos relacionados ao trabalho: 
 

 Sempre  Às vezes Nunca  

a) Com que freqüência você tem que fazer suas tarefas de trabalho com muita rapidez? 1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

b) Com que freqüência você tem que trabalhar intensamente (isto é, produzir muito em 
pouco tempo)? 

1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

c) Seu trabalho exige demais de você? 1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

d) Você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho? (questão reversa) 1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

e) O seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou discordantes? 1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

f) Você tem possibilidade de aprender coisas novas em seu trabalho? 1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

g) Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados? 1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

h) Seu trabalho exige que você tome iniciativas?  1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

i) No seu trabalho, você tem que repetir muitas vezes as mesmas tarefas? (questão reversa) 1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

j) Você pode escolher COMO fazer o seu trabalho?  1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

l) Você pode escolher O QUE fazer no seu trabalho?  1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

 
A29 A seguir, por favor, responda até que ponto você concorda ou discorda das afirmativas sobre o seu ambiente de 
trabalho 

 

 Sobre o apoio que você recebe no trabalho 
  

Concordo 
Totalmente 

+ 

Concordo 
mais  
que 

discordo 
+ ou- (+) 

Discordo 
mais  
que 

concordo 
+ ou- (-) 

Discordo 
Totalmente 

- 

1  2  3 4a)Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho 
    
        

1 2 3 4b)No trabalho, nos relacionamos bem uns com os outros 
    

1  2  3 4c)Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho 
    
    

1 2 3 4d)Se eu não estiver em um bom dia, meus colegas me compreendem
    

1  2  3 4e)No trabalho eu me relaciono bem com meus chefes 
    
    

1  2  3 4f)Eu gosto de trabalhar com meus colegas 

 
 
A30. Aspectos relacionados à sua função: 
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 Sempre  Às vezes Nunca  

a) Você tem total conhecimento de todas as tarefas relacionadas à sua função? 1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

b) Os procedimentos das suas tarefas estão claros para você? 1 [     ] 2[     ] 0 [     ]  

 
A31. Dimensões referentes aos aspectos de seu trabalho 
 Nunca Poucas 

vezes 
1x ao 
mês 

Poucas 
vezes ao 
mês 

1 x por 
semana 

Poucas 
vezes 
por 
semana 

Todas as 
semanas 

a) Sinto que meu trabalho está me desgastando. (EE) 0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

b) Quando termino minha jornada de trabalho sinto-me 
esgotado (a).(EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

c) Quando me levanto pela manhã e me deparo com outra 
jornada de trabalho, já me sinto esgotado (a).(EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

d) Sinto que estou trabalhando demais. (EE) 0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

e) Sinto-me frustrado(a) com meu trabalho.(EE) 0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

f) Sinto-me como se estivesse no limite de minhas 
possibilidades. (EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

g) Sinto-me emocionalmente decepcionado(a) com meu 
trabalho.(EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

h) Sinto que trabalhar todo o dia com pessoas me 
cansa.(EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

i) Sinto que trabalhar em contato direto com pessoas,todo 
o dia, me estressa.(EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

j) Sinto que estou exercendo influência positiva na vida de 
pessoas através do meu trabalho. (RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

k) Creio que consigo muitas coisas valiosas nesse 
trabalho.(RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

l) Sinto que posso criar, com facilidade, um clima agradável 
em meu trabalho.(RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

m) Sinto que, no meu trabalho, os problemas emocionais 
são tratados de forma adequada. (RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

n) Sinto-me estimulado depois de haver trabalhado 
diretamente com quem tenho que atender.(RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

o) Sinto-me com muita energia no meu trabalho. (RP) 0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

p) Sinto que trato com muita eficiência os problemas das 
pessoas as quais tenho que atender. (RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

q) Sinto que posso entender facilmente as pessoas que 
tenho que atender. (RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

r) Sinto que me tornei mais duro(a) com as pessoas, desde 
que comecei este trabalho. (DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

s) Fico preocupado(a) que este trabalho esteja me 
enrijecendo emocionalmente.(DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

t) Sinto que realmente não me importa o que ocorra com as 
pessoas as quais tenho que atender 
profissionalmente.(DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

v) Sinto que estou tratando algumas pessoas com as quais 
me relaciono no meu trabalho como se fossem objetos 
impessoais.(DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

u) Parece-me que os beneficiados com meu trabalho 
culpam-me por alguns de seus problemas. (DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 6 [     ] 

      
A32. Geralmente, não consigo parar de pensar no trabalho durante a folga.  
1 [     ] Concordo          2 [     ] Discordo      3 [     ] às vezes penso  
 
A33. Em relação ao estresse no trabalho você se considera:  
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1 [     ] Nem um pouco estressado (a)  2 [     ] Um pouco estressado (a) 
3 [     ] Estressado     4 [     ] Muito estressado  
 
A34. Se você pudesse mudar alguma característica de seu trabalho o que mudaria? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________. 
 
A35. O fator citado acima seria determinante em seu estresse no trabalho? 
1 [     ] sim    0 [     ] não 
 
BLOCO B – Perfil Sócio-Demográfico        
 
Para melhor entendermos seu perfil sócio-demográfico, precisamos de alguns dados pessoais para esta 
pesquisa. Qualquer informação daqui não terá ligação com sua identidade. 
 
B1.Quantos anos você tem? _____________________anos 
 
B2. Sexo: 1 [     ] feminino     2 [     ] masculino  
 
B3. O censo Brasileiro (IBGE) usa os termos preta, parda, branca, amarela e indígena para classificar a cor ou raça das 
pessoas. Se você tivesse que responder ao Censo do IBGE hoje, como se classificaria a respeito de sua cor ou raça?  
 
1 [     ] Preta/negra 2 [     ] Parda  3 [     ] Branca         4 [     ] Amarela          5 [     ] Indígena      REC [1B] [2N] [3M] 
 
B4. Qual a sua situação conjugal atual?  
  
1 [     ] Casado(a), ou vive em união.  2 [     ] Separado(a) ou vive divorciado. 
3 [     ] Viúvo(a).     4 [     ] Solteiro(a) (nunca se casou ou vive em união) 
 
B5. Você tem filhos?  1 [     ]  Sim       0 [     ]  Não (Vá para B10  )  
 
B6. Quantos filhos você possui? 
1 [     ] Um                                   2 [     ]  Dois   
3 [     ]  Três                        4 [     ]  Quatro     
5 [     ]  Cinco 
   
B7. Seus filhos vivem com você? 1 [     ]  Sim           0 [     ]  Não 

 
B8. Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa? ______.    
[    ] Mora só. 
 
B9. Alguma dessas pessoas precisa de cuidado especial, pela idade avançada, doença ou algum problema? 
1 [    ] Sim. Quem? ________________________ 
0 [    ] Não. 
 
B10. O salário mínimo atual é de R$ 545,00, quantos salários mínimos somam, no total, levando em consideração 
todos os ganhos financeiros de sua família? 
1 [     ] Até 1 salário     (R$ 545,00)    2 [     ] Entre 1 e 2 SM  (de R$545,00 a R$1090,00) 
3 [     ] Entre 2 e 3 SM  (de R$1090,00 a R$1.635,00)  4 [     ] Entre 3 e 4 SM  (de R$1.635,00 a R$2.180,00) 
5 [     ] Entre 4 e 5 SM  (de R$2.180,00 a R$ 2.725,00) 6 [     ] Entre 5 e 6 SM  (de  R$ 2.725,00 a R$ 3.270,00) 
7 [     ] Entre 6 e 7 SM  (de  R$ 3.270,00 a  R$ 3.815,00) 8 [     ] Acima de 7 SM  (acima de R$3.815,00) 
 
B11. Qual é a sua escolaridade? (marque o maior grau de instrução que possuir) 
1 [     ] Ensino fundamental incompleto. 2 [     ] Ensino fundamental completo. 
3 [     ] Ensino Médio incompleto.   4 [     ] Ensino Médio completo.  
5 [     ] Ensino Superior incompleto.  6 [     ] Ensino Superior completo.  Qual? __________________________ 
 
BLOCO C – Saúde Física e Emocional        
 
 

NÓS GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE SUA SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL: 

 

GRUPO DE SINTOMAS Sim Não  

Grupo 1     

C1 Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado(a) 1 [     ] 0 [     ]   

C2 Assusta-se com facilidade 1 [     ] 0 [     ]   

C3 Tem se sentido triste ultimamente 1 [     ] 0 [     ]   

C4 Tem chorado mais do que de costume  1 [     ] 0 [     ]   
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Grupo 2     

C5 Tem dores de cabeça freqüentes  1 [     ] 0 [     ]   

C6 Dorme mal 1 [     ] 0 [     ]   

C7 Tem sensações desagradáveis no estômago  1 [     ] 0 [     ]   

C8 Tem má-digestão  1 [     ] 0 [     ]   

C9 Tem falta de apetite  1 [     ] 0 [     ]   

C10Tem tremores nas mãos  1 [     ] 0 [     ]   

Grupo 3     

C11 Cansa-se com facilidade  1 [     ] 0 [     ]   

C12 Tem dificuldade em tomar decisões  1 [     ] 0 [     ]   

C13 Tem dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias 1 [     ] 0 [     ]   

C14 Tem dificuldades no serviço (o trabalho é penoso e causa sofrimento) 1 [     ] 0 [     ]   

C15 Sente-se cansado o tempo todo  1 [     ] 0 [     ]   

C16 Tem dificuldade de pensar com clareza  1 [     ] 0 [     ]   

Grupo 4     

C17 É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida  1 [     ] 0 [     ]   

C18 Tem perdido o interesse pelas coisas  1 [     ] 0 [     ]   

C19 Tem tido a idéia de acabar com a vida  1 [     ] 0 [     ]   

C20 Sente-se uma pessoa inútil, sem préstimo 1 [     ] 0 [     ]   

 
BLOCO D –  Antecedentes e Hábitos de vida        

NÓS GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS A RESPEITO DE SEUS HÁBITOS DE VIDA 

 
D1. Você fuma cigarros atualmente? 
1 [    ] Sim.                                                           0 [    ] Não. 
 

D2. Você é ou já foi fumante de cigarros; ou seja, já fumou ao longo da vida pelo menos 100 cigarros (cinco maços)? 
1 [    ] Sim.  0  [     ] Não.  
 

D3a.Com que idade você começou a fumar?_____ anos. 
 
D3b.Em geral, quantos cigarros por dia você fuma ou fumava?____ cigarros. D3c [    ] Menos de 1 cigarro por dia 
 
D4. Ao todo, durante quantos anos você fumou ou fuma? (Se for o caso, desconte os períodos em que você deixou de 
fumar).____ anos.                              [    ]menos de 1 ano. 
 

D5. Você convive com pessoas fumando na mesma sala de trabalho ou em casa? 
1 [    ] Sim, tanto em casa como no trabalho.  2 [    ] Sim, apenas em casa. 
3 [    ] Sim, apenas no trabalho.   0 [    ] Não. 
 

D6. Nas últimas duas semanas, você consumiu algum tipo de bebida alcoólica? 1 [    ] Sim.   0 [     ] Não. 
 

D7. Nas últimas duas semanas, quantos dias, ao todo, você consumiu algum tipo de bebida alcoólica? 
1 [     ] Todos os dias   2 [     ] 10 a 13 dias    
3 [     ] 6 a 9 dias    4 [     ] 2 a 5 dias                
5 [     ] 1 único dia 
 

D8. Esse padrão de consumo, respondido na pergunta anterior, corresponde ao seu consumo habitual de álcool? 
1[     ] Sim. 
2[     ] Não, costumo beber mais do que esta quantidade  
3[     ] Não, costumo beber menos do que esta quantidade 
 

D9. Em média, quantas horas você pratica atividade física para melhorar sua saúde, condição física ou com objetivo 
estético ou de lazer em uma semana habitual de trabalho? 
0 [     ] Não pratica  2 [     ] Menos de 1 hora                         
3 [     ] 1 a 3 horas  4 [     ]  4 a 6 horas   
5 [     ] Mais que 6 horas 
 

D10. Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida alcoólica ou de parar de beber?  
1 [     ]  SIM  0 [     ]  NÃO 
 

D11. As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de tomar bebida alcoólica? 1 [     ]  SIM    0 [     ]  NÃO 
 

D12. Você se sente chateado consigo mesmo pela maneira como costuma tomar bebida alcoólica?  

D9a. Vezes por semana  
1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ]  5 [     ] 6 [     ] 7 [     ] Ñ [     ] 
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1 [     ]  SIM  0 [     ]  NÃO 
 

D13. Costuma tomar bebidas alcoólicas pela manhã para diminuir o nervosismo ou ressaca?  
1 [     ]  SIM      0 [     ]  NÃO 
 
D14. Com que freqüência você costuma ingerir alimentos enlatados, embutidos, (salsicha, lingüiça, mortadela, frios, 
azeitonas, salgados) fast-food e outros alimentos que contenham muito sal? 
1 [     ]  Diariamente                2 [     ]  1 a 3 vezes por semana   
3 [     ]  4 a 6 vezes por semana                4 [     ] 1 a 3 vezes por mês 
5 [     ] Menos freqüentemente que uma vez por mês 
0 [     ] Nunca 
 
D15. Com que freqüência você come frutas frescas? 
1 [     ]  Diariamente                2 [     ]  1 a 3 vezes por semana   
3 [     ]  4 a 6 vezes por semana                4 [     ] 1 a 3 vezes por mês 
5 [     ] Menos freqüentemente que uma vez por mês 
0 [     ] Nunca 
 
D16. Com que freqüência você consome alimentos fritos (frituras)? 
1 [     ]  Diariamente                2 [     ]  1 a 3 vezes por semana   
3 [     ]  4 a 6 vezes por semana                4 [     ] 1 a 3 vezes por mês 
5 [     ] Menos freqüentemente que uma vez por mês 
0 [     ] Nunca  
 
D17. Com que freqüência você consome verduras? 
1 [     ]  Diariamente                2 [     ]  1 a 3 vezes por semana   
3 [     ]  4 a 6 vezes por semana                4 [     ] 1 a 3 vezes por mês 
5 [     ] Menos freqüentemente que uma vez por mês 
0 [     ] Nunca 
 
D18. Alguém da sua família consangüíneo tem ou teve algum dos seguintes problemas DIAGNOSTICADO? 
[Pode haver mais de 1 opção] 
 

 Sim Não Não sabe 

D18.a Pressão alta 1 [     ] 0 [     ] 7 [     ] 

D18.b Derrame (acidente vascular cerebral) 1 [     ] 0 [     ] 7 [     ] 

D18.c Infarto do miocárdio (ataque do coração) 1 [     ] 0 [     ] 7 [     ] 

D18.e Angina (isquemia, má circulação no coração) 1 [     ] 0 [     ] 7 [     ] 

D18.f Diabetes  1 [     ] 0 [     ]        7 [     ] 

D18.g Doença renal 1 [     ] 0 [     ]  7 [     ] 

D18.h Depressão 1 [     ] 0 [     ]  7 [     ] 

 
BLOCO E –  Saúde e Bem-Estar       _____________ 
 

NÓS GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE SUA SAÚDE E SEU BEM-ESTAR 
 
E1. Considerando a sua jornada de trabalho, com que freqüência você dispõe de tempo para: 
 

 Sempre Às vezes Nunca 

E1. a) Cuidar de si mesmo (a)?(estética, saúde, fazer coisas para si próprio) 1 [     ] 2[     ] 0 [     ] 

E1. b) Para as tarefas da casa? (compras, pagamentos, cozinhar...) 1 [     ] 2[     ] 0 [     ] 

E1. c) Para o repouso durante a semana? (excluir o tempo para o sono) 1 [     ] 2[     ]  0 [     ] 

E1. d) Para o lazer nos dias de folga?                                 1 [     ] 2[     ] 0 [     ] 

 
E2. Em comparação há 12 meses atrás, como você considera o seu próprio estado de saúde atual? 
 
1 [    ] Melhor que o de 12 meses atrás 2 [    ] Igual ao de 12 meses atrás  3 [    ]Pior que o de 12 meses atrás 
 
E3. Alguma vez, algum médico ou outro profissional da saúde lhe disse que você tem ou teve pressão alta? 
1 [    ] Sim, apenas uma vez.  2 [    ] Sim, mais de uma vez em dias diferentes 
3 [    ] Sim, apenas durante a gravidez       0 [    ] Não. 
 
E4. Tratou ou trata sua pressão alta? 
0 [    ] Nunca tratou   1 [    ] Trata continuamente 
2 [    ] Tratou mas não trata mais               3 [    ] Trata, apenas se a pressão se eleva  
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7 [    ] Não sabe/ não lembra 
 
E5. Por que nunca tratou ou parou de tratar sua pressão alta? [pode haver mais de 1 opção]  
1 [    ] Não achou necessário                        2 [    ] remédios muito caros           
3 [    ] Não sente nada                                 4 [    ] Remédios deram reação            
5 [    ] Nunca mais mediu a pressão              6 [    ] Basta ficar tranqüilo (a) 
7 [    ] Orientação médica    8 [    ] Outro motivo. Qual?______________________________ 
 
E6. Que tipo de tratamento para pressão alta está fazendo? 
1 [    ] Só cuidados com a dieta    2 [    ] Só cuidados com a dieta e exercícios 
3 [    ] Medicamentos e cuidados com a dieta 4 [    ] Medicamentos, cuidados com a dieta e exercícios  
5 [    ] Outros. Qual? _______________________________________________________________ 
 
E7. Quando você verificou sua pressão pela última vez? 
1 [    ] Há _____________ anos .      
2 [    ] Há menos de um ano.   ______ dias;______ meses  
7 [    ] Não sabe / não lembra                
0 [    ] Nunca mediu 
 
E8. Alguma vez, algum médico ou outro profissional da saúde lhe disse que você está ou esteve com o açúcar do 
sangue elevado? 
1 [    ] Sim, apenas uma vez.               2 [    ] Sim, apenas durante a gravidez.  
3 [    ] Sim, mais de uma vez em dias diferentes.        0 [    ] Não. 
 
E9. Em caso de ser diabético: Faz algum tipo de tratamento? 
 
0 [     ] Não                2 [     ] Só medicamentos            3 [     ] Medicamentos + dieta 
 
E10. Quando foi a última vez que você fez exame para medir o colesterol ou gordura no sangue? 
0 [    ] Nunca fez                   2 [    ] Há mais de 3 anos                  
1 [    ] Entre 1e 3 anos  3 [    ] Há menos de 1 ano                          
7 [    ] Não sabe/ não lembra  
 
E11. Quando foi a última vez que você fez exame de vista? 
0 [    ] Nunca fez                             2 [    ] Há mais de 3 anos                          
1 [    ] Entre 1 e 3 anos   3 [    ] Há menos de 1 ano                
7 [    ] Não sabe/ não lembra 
 

  
E12. Com quantos PARENTES você se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo? (se for o caso, inclua esposo(a) 
ou filhos nesta resposta) 
    __________parentes                      0 [     ] Não tenho nenhum  
 

E13. Com quantos AMIGOS você se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo? (Não inclua nesta resposta 
esposo (a), companheiro (a) ou filhos) 
    _____________amigos                 0 [     ]  Não tenho nenhum 

 
 
 
E14. Tem que ajudar as pessoas      [     ] sim  [     ]  não 
 
E15. Tem que lidar com muitas pessoas    [     ] sim  [     ]  não 
 
E16.O que é qualidade de vida pra vc? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

E17. Das características citadas acima, qual (is) você encontra no ambiente de trabalho? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
E18. Vc considera que seu trabalho te fornece qualidade de vida?  [     ] sim  [     ]  não 
 

AS PRÓXIMAS PERGUNTAS SÃO SOBRE ASPECTOS DA SUA VIDA COM A FAMÍLIA E AMIGOS EM SUA VIDA 
PESSOAL E OPORTUNIDADES EM QUE AS PESSOAS PROCURAM POR OUTRAS EM BUSCA DE COMPANHIA, 
AJUDA OU OUTROS TIPOS DE APOIO 

No seu trabalho vc considera que: 
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BLOCO F - Sono        
 

NÓS GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS A RESPEITO DE SEU SONO 

 
F1. Atualmente você trabalha e estuda? 
1 [    ] Só trabalha                2 [    ] Só estuda   
3 [    ] Trabalha e estuda                0 [    ] Não trabalha / não estuda 
 
F2. Em geral, quanto tempo você gasta com o transporte entre casa e trabalho? 

F2a-b-c-d Nos dias de semana ____h____ min no trajeto casa-trabalho e ____h____ min no trajeto trabalho-casa 

F2e-f-g-h Nos finais de semana ____h____ min no trajeto casa-trabalho e ____h____ min no trajeto trabalho-casa 

F3. Quantas horas você costuma dormir diariamente? 
 
1[    ] menos de 6 horas       2[    ] 6 horas   3 [    ] 7 horas 4 [    ] 8 horas   5 [    ] mais de 8 horas 
 
F4. Em geral, em que horário você realiza suas atividades diárias e dorme? 

  Trabalho Estudo Deitado na cama 
  das às das às das às 

Segunda h h h h h h 

Terça h h h h h h 

Quarta h h h h h h 

Quinta h h h h h h 

Sexta h h h h h h 

Sábado h h h h h h 

Domingo h h h h h h 

Outro       
 
F5. Nos últimos 30 dias, com qual freqüência você teve esses problemas de sono? 

Problemas Nunca 1-2x/semana  3-7x/semana 

F5.a Não conseguir dormir em 30 minutos 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

F5.b Despertar no meio da noite/madrugada 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

F5.c Teve de levantar à noite para ir ao banheiro 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

F5.d Não conseguir respirar satisfatoriamente 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

F5.e Tossir / roncar alto 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

F5.f Sentir muito calor 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

F5.g Sentir muito frio 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

F5.h Ter sonhos ruins 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

F5.i Sentir dor 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

F5.j Alguma outra razão 0 [     ] 2[     ]  3[     ] 

 
F6. Nas últimas quatro semanas, com que freqüência você: 

Nunca Às vezes Sempre 

F6.a  Tomou remédios para dormir? 0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

F6.b  Tomou remédios para se manter acordado?  0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

F6.c  Sentiu-se sonolento durante o horário de trabalho? 0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

F6.d  Sentiu que não dormiu o suficiente? 0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

 
F7. Nas últimas quatro semanas, com que freqüência você: 
 
 
 
 
 
 
 

 Nunca   Às vezes  Sempre 

F7.a  Teve dificuldade em pegar no sono? 0 [     ] 2[     ]  1 [     ] 

F7.b  Acordou durante o sono e teve dificuldade para dormir de novo? 0 [     ] 2[     ]  1 [     ] 

F7.c  Acordou antes da hora desejada e não conseguiu adormecer de novo? 0 [     ] 2[     ]  1 [     ] 
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F8. O quanto cada uma das condições em sua residência ATRAPALHA o seu sono: 

 Nunca Às vezes Sempre 

F8.a Calor ou frio? 0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

F8.b Claridade no local onde você dorme   0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

F8.c Ruído externo da residência? 0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

F8.d Ruído interno da residência?  0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

F8.e Pessoas dividindo o seu quarto de dormir?  0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

F8.f Tarefas que devem ser executadas interrompendo o seu período de sono  0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

F8.g Insegurança na residência (medo de ser roubado/assaltado)?  0[     ] 2[     ] 1 [     ] 

 
F9. O quanto você está satisfeito (a) com seu sono? 

1 [    ] Insatisfeito                           2 [    ] Satisfeito                                      3 [    ]Muito satisfeito 
 
F10. Quanto tempo, em média, você gasta para pegar no sono ao longo da semana? Quantas horas de sono (diferente 

do tempo gasto deitado) você tira durante a semana? E, por quanto tempo você costuma dormir durante o dia, fora do 

seu horário normal de sono? F10a.___________________horas F10b. _______________minutos 

 
BLOCO G – Saúde Reprodutiva       
 

AS PERGUNTAS A SEGUIR SÃO IMPORTANTES PARA CONHECER ASPECTOS DA SAÚDE REPRODUTIVA - PARA MULHERES  

 
G1. Quando foi a última vez que você fez exame preventivo do câncer do colo do útero? 
0 [     ]  Nunca fiz                            1 [     ]  Há menos de 1 ano                             
2 [     ]  Entre 1 e 2 anos  3 [     ]  Entre 2 e 3 anos                 
4 [     ]  Entre 3 e 5 anos                5 [     ]  Há mais de  5 anos      7 [     ]  Não sei/ não lembro 
 
G2. Com que freqüência você realiza o autoexame das mamas, com o objetivo de descobrir nódulos (caroços) ou 
qualquer anormalidade? 
0 [     ]  Nunca         1 [     ]  Raramente  2 [     ]  Às vezes               
3 [     ]  Quase todo mês        4 [     ]  Todo mês  7 [     ]  Não sei/ não lembro 
 
G3. Há quanto tempo você fez sua última mamografia 
0 [    ] nunca fiz                             1 [    ] há menos de 1 ano              2 [    ] entre 1 e 2 anos 
3 [    ] entre 2 e 3 anos  4 [    ] entre 3 e 5 anos           5 [    ] há mais de 5 anos 
7 [    ] não sei/não lembro 
 
G4. Algum médico já lhe disse que você tem ou teve algum dos problemas ginecológicos abaixo? 
  1[    ] Endometriose      2[    ] Câncer uterino 
  3[    ] Infecção urinária      4[    ] Cistos de ovário 
  5[    ] DST qual? ___________   6[    ] Ovários policísticos 
  7[    ] Mioma uterino (tumor benigno no útero) 8[    ] Câncer de mama 
  9[    ] Sangramento vaginal anormal             10[    ] Outro. Qual?______________ 
  0[    ] Não tenho ou tive problemas ginecológicos     
 

SAÚDE REPRODUTIVA - PARA HOMENS 

G5. Com que freqüência você realiza exame de antígeno prostático (PSA) ou toque, com o objetivo de descobrir 
anormalidade na próstata? 
0 [     ]  Nunca fiz     1 [     ]  Há menos de 1 ano             2 [     ]  Entre 1 e 2 ano 
3 [     ]  Entre 2 e 3 anos                    4 [     ]  Entre 3 e 5 anos                5 [     ]  Há mais de 5 anos 
7 [     ]  Não sei/ não lembro 
 
G6. Alguma vez apresentou ou apresenta estes sintomas: 
1 [    ] Dificuldade p/ urinar  2 [    ] Dor p/ urinar   3 [    ] Levantar à noite 2/3x ou mais para urinar. 
 
G7. Algum médico já lhe disse que você tem ou teve algum dos problemas? 

1[    ]Gonorréia    2[    ]Infecção urinária  3[    ]Outras infecções de transmissão sexual 
 
G8. Alguma vez já visitou urologista?   
0 [     ]  Nunca  1 [     ]  Há menos de 1 ano             2 [     ]  Entre 1 e 2 ano 
3 [     ]  Entre 2 e 3 anos    4 [     ]  Entre 3 e 5 anos  5 [     ]  Há mais de 5 anos         7 [     ]  Não sei/ não lembro 
 
G9. Quando foi a última vez que foi ao médico? 
0 [     ]  Nunca fiz     1 [     ]  Há menos de 1 ano             2 [     ]  Entre 1 e 2 ano 
3 [     ]  Entre 2 e 3 anos                    4 [     ]  Entre 3 e 5 anos                5 [     ]  Há mais de 5 anos 
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7 [     ]  Não sei/ não lembro 
 
BLOCO H – Dados Clínicos do Trabalhador        
 

 
 

I 1. Pra você o que significa trabalho? ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

I 2. Você mudaria alguma coisa no seu trabalho?  1 [     ] sim (responder I 3)                0 [     ] não             

 

I 3. Se pudesse mudar alguma coisa no seu trabalho o que seria? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Por quê? ____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Espaço reservado para anotações diversas e intercorrências  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 FATORES INVESTIGADOS VALORES PARÂMETROS SEGUNDO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

H1 Pressão arterial    120/ 80 mm Hg  

H2 Glicemia capilar  Depois de ter se alimentado:  180 mg/dL- 

Em jejum:  100 mg/dL 

H3 Peso   Não se aplica 

H4 Altura  Não se aplica 

H5 IMC  Entre 18,5 e 24,9 

H6 % de gordura corporal  H: em torno de 17%    M: em torno de 20% 

H7 Índice cintura /quadril (ICQ)  H:  94 cm                    M: 80 cm 

H8 Perímetro abdominal  H: ≤ 0,95                        M: ≤ 0,80 

H9 Grau de estresse   Baixo  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Responsável pelo projeto: prof. Jorge Luiz Lima da Silva (Cel.: 9848-7314) 
 

NOME DO ENTREVISTADO: __________________________________________Identidade:     
  

O Sr (a) está sendo convidado para participar da pesquisa “Qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores hidroviários” de 
responsabilidade dos pesquisadores Jorge Luiz Lima da Silva, Jonathan Henrique Anjos de Almeida, Mariana Ribeiro Lopes e Rebecca 
Ferreira Moreno. 

 
 Que esta pesquisa tem como objetivo conhecer a qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores de uma empresa de transporte 

hidroviário e grau de estresse. 
 Que para a coleta dos dados será utilizada formulário com perguntas que ajudarão a alcançar os objetivos da pesquisa; 
 Que esta pesquisa causará riscos ou desconfortos mínimos, referentes à mensuração da pressão arterial; 
 Que esta pesquisa trará contribuições importantes para melhor rendimento profissional e poderá indicar se possuo agravos à minha 

saúde; 
 Que recebi respostas ou esclarecimentos a quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa; 
 Da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem que isso traga algum prejuízo para 

mim; 
 Que será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a minha privacidade; 
 Que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a minha vontade de continuar dele participando. 

 
 
 
Eu_______________________________________, RG____________________, declaro ter sido informado e concordo com 
minha participação, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
 
____________________________________           _________________________________________                  
Assinatura do entrevistado (a)                              Assinatura do responsável pela pesquisa 
 
        
 ____________________________________                 _______________________________________ 
              Assinatura de testemunha 1                                         Assinatura de testemunha 2 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROJETO: “Qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores hidroviários”. 

  

 
PRETENDEMOS COM ESSE ESTUDO INFORMAR A VOCÊ SEU GRAU DE ESTRESSE E UM POUCO SOBRE SUAS 
CONDIÇÕES DE SAÚDE. NÃO SE PREOCUPE, POIS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO ANÔNIMAS. 
 
Equipe de pesquisa: André dos Santos, Beatriz Peres Silva, Cyntia Medeiros, Mariana Ribeiro Lopes, Monyque Evelin, Jonathan Henrique 
Almeida, Rafael Soares, Rebecca Moreno, (acadêmicos da UFF). Coordenador: Prof. Jorge Luiz Lima da Silva, Profa. Liliane Reis Teixeira e  
Dr. Jones Almeida. 

 

FATORES INVESTIGADOS VALORES PARÂMETROS SEGUNDO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Minha pressão arterial    120/ 80 mm Hg  

Minha glicose do sangue  Depois de ter se alimentado:  180 mg/dL 
Em jejum:  100 mg/dL 

Meu peso   Não se aplica 
Minha altura  Não se aplica 
Meu índice de massa corpórea  Entre 18,5 e 24,9 
Minha porcentagem de gordura 
corporal 

 H: em torno de 17%    M: em torno de 20% 

Índice cintura /quadril  H:  94 cm                    M: 80 cm 

Perímetro abdominal  H: ≤ 0,95                        M: ≤ 0,80 

Meu grau de estresse   Baixo  
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