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RESUMO 

Satisfação no trabalho e sintomas osteomusculares em costureiras autônomas e 
empregadas da região metropolitana de Goiânia 
 
Tese construída no modelo de artigos científicos. O primeiro, submetido à “Revista de 
Saúde Pública”, intitulado “Investigação dos sintomas osteomusculares de costureiras da 

região metropolitana de Goiânia (Goiás)”, refere-se a um estudo transversal e analítico, em 
que se objetivou investigar e comparar os sintomas osteomusculares de 417 costureiras 
empregadas e autônomas da região metropolitana de Goiânia, Estado de Goiás, Brasil, por 
meio de uma Ficha de Identificação e Avaliação para se obter dados sociodemográficos e 
relacionados às atividades laborais e do Questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares para avaliação dos sintomas físicos presentes nos últimos 12 meses. 
Neste estudo, constatou-se que a prevalência de sintomas osteomusculares nos 12 meses 
que antecederam a coleta foi elevada, sobretudo nas regiões dorsal, lombar e cervical, nos 
ombros e em punhos/mãos/dedos. A dor, dormência e formigamento estiveram 
significativamente mais presentes nas costureiras autônomas (p<0,001) e naquelas que 
atuavam a mais de 10 anos na profissão (p=0,04). A maioria das profissionais de costura 
relatou ter realizado tratamento médico e/ou fisioterapêutico em razão dos sintomas 
osteomusculares no período investigado (p=0,01). O segundo artigo será submetido ao 
periódico “Ciência & Saúde Coletiva”, intitulado “Análise da qualidade de vida no trabalho 

de costureiras da região metropolitana de Goiânia (Goiás)”, tratando-se de um estudo 
transversal e analítico, em que se procurou investigar e comparar a qualidade de vida no 
trabalho de costureiras empregadas e autônomas do Estado de Goiás, Brasil. As 
participantes foram submetidas a uma Ficha de Identificação e Avaliação a fim de se obter 
dados sociodemográficos e relacionados às atividades laborais e ao Questionário de 
Qualidade de Vida no Trabalho-bref (QWLQ-bref) para avaliação dos aspectos 
físicos/saúde, pessoais, profissionais e psicológicos destas trabalhadoras. Concluiu-se que 
a média total de pontos da qualidade de vida no trabalho foi de 3,3 (±0,3), correspondendo a 
55,1%, indicando que as costureiras se mostraram satisfeitas com a qualidade de vida no 
trabalho. Considerando os domínios separadamente, o físico/saúde foi classificado como 
satisfatório, enquanto que os domínios psicológico, pessoal e profissional foram neutros. Na 
comparação das costureiras empregadas e autônomas, diante das médias obtidas nos 4 
domínios, observamos diferença significativa apenas no aspecto físico/saúde (p=0,02), com 
pontuação significativamente maior entre as autônomas. Não se observou diferença 
significativa nas frequências gerais entre costureiras autônomas e empregadas nas 
respostas dadas às 20 questões do QWLQ-bref.  
 
  
Palavras-Chave: Indústria têxtil; Transtornos traumáticos cumulativos; Qualidade de vida; 
Trabalho; Epidemiologia; Saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 

Satisfaction in the work and musculoskeletal disorders of self-employed and factory-
employed seamstresses from metropolitan region of Goiânia 
 
Thesis written using scientific article style. The first article, submitted to “Revista de Saúde 
Pública” and entitled “Investigation of musculoskeletal symptoms of seamstresses in the 

metropolitan region of Goiânia (Goiás)”, comprised a cross-sectional, analytical and 
quantitative study.  The goal was to evaluate and compare musculoskeletal symptoms in 417 
seamstresses, either self-employed or factory-employed. The Identification and Assessment 
Survey was employed to obtain socio-demographic and labor-related data, and The Nordic 
Musculoskeletal Questionnaire to evaluate physical symptoms present in the previous 12 
months. A high prevalence of musculoskeletal symptoms was observed, mainly in the dorsal, 
lumbar and cervical regions, as well as in the shoulders and wrists/hands/fingers.  Pain, 
numbness, and tingling was more prevalent in self-employed workers (<0,001) and among 
those who had been in the profession >10 years (p=0,04).  Most workers indicated they had 
some type of medical and/or physical therapy intervention to treat musculoskeletal 
symptoms during the 12-month period (p=0,01). The second article, submitted to “Ciência & 
Saúde Coletiva” and entitled “Work life quality analysis of seamstresses in the metropolitan 

region of Goiânia (Goiás)”, was a cross-sectional and analytical study, where the objective 
was to evaluate and compare the quality of work life of self-employed and factory-employed 
seamstresses from Goiás state in Brazil.  A Quality of Work Life Questionnaire-bref (QWLQ-
bref) was used to evaluate the physical/health, personal, professional and psychological 
status of each worker. The total points average was 3,3 (±0,3) or 55,1%, indicating 
satisfactory work life quality. Looking at each component separately, the physical/health 
aspect was considered satisfactory; whereas psychological, personal and professional 
aspects were considered neutral. In the comparison of self-employed and factory-employed 
seamstresses, compared to the averages obtained in the 4 domains, we observed a 
significant difference only in the physical/health aspect (p=0,02), with a significantly higher 
score among the self-employed. No significant difference was observed in the general 
frequencies between seamstresses self-employed and factory-employed in the answers 
given to the 20 QWLQ-bref questions. 
 
 
Keywords:  Textile Industry; Cumulative Trauma Disorder, Quality of Life; Work; 

Epidemiology; Worker’s Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1. Trabalho 

 

O primeiro modelo de trabalho com o processo de estrutura 

produtiva que conhecemos foi denominado de Fordismo, desenvolvido em 

1914 no âmbito da fábrica de automóveis da Ford, nos Estados Unidos. Este 

modelo baseava-se na produção em escala, por meio de um processo 

mecanizado sob uma linha de montagem, com divisão social e técnica do 

trabalho. Resultou num salto exponencial na produção das indústrias e 

transformou-se numa referência para os demais setores à época (HARVEY, 

1992).  

Em 1970, na fábrica de automóveis da Toyota no Japão, emerge um 

modelo flexível de produção, chamado de Toyotismo, em que o cronômetro 

e a produção em série e em massa são substituídos pela flexibilidade, novos 

padrões de busca de produtividade, variedade de produtos, gestão 

participativa, terceirização, remuneração variável, investimento em capital 

fixo e novas formas de atender à lógica do mercado (SENNET, 2006).  

No contexto do desenvolvimento industrial, o Brasil, em busca da 

abertura comercial, globalização e acirramento da competição com 

empresas estrangeiras, teve suas mudanças mais significativas no início dos 

anos de 1990 com uma reestruturação do processo de produção. Para tanto, 

estabeleceram-se inovações tecnológicas e organizacionais, com programas 

rígidos de qualidade e terceirização (MELLO, 1998).  

O trabalho consiste em qualquer atividade consciente e proposital 

que com satisfação provê as necessidades materiais e espirituais de um 

indivíduo e da sua comunidade, permitindo que se estabeleça a 

sobrevivência e o padrão de vida da família, exercendo papel central na 

história das pessoas. Tal importância das atividades laborais na sociedade 

moderna pode ser constatada pela quantidade de horas diárias que as 

pessoas permanecem condicionados ao trabalho. São relevantes os dias, 

meses e anos dedicados ao trabalho em si e sua preparação, tais como, a 
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formação escolar, treinamento específico da profissão escolhida, 

capacitação básica, dentre outras (KUBO; GOUVÊA, 2012). 

Trabalhar é uma capacidade exclusiva do ser humano, tendo 

relevância como fonte de renda e consumo de bens e produtos para o 

sujeito e seus familiares, bem como, útil para reconhecimento e honra 

(SILVA; SOUZA, 2016). Para Aquino; Maier; Freitas et al. (2012) o trabalho é 

uma forma de socialização que permite ao homem construir sua identidade. 

É uma atividade necessária para a sobrevivência do homem, com as 

organizações formadas por pessoas que atuam em conjunto para realizar 

objetivos em comum. Os trabalhadores contribuem ao máximo para realizar 

suas responsabilidades e, em contrapartida, as empresas oferecem suporte 

para a execução das mesmas e remuneração (SCHNEIDER; FEUSER, 

2013). 

Conforme Nardi; Palma (2015) o trabalho, historicamente, teve o 

eixo de exigência centrado na capacidade física do trabalhador. Porém, com 

a reestruturação produtiva, incluindo o desenvolvimento tecnológico, da 

produção e gestão, abrangeu-se a dimensão psíquica. 

O trabalho enquanto ofício oferece significado à vida das pessoas. 

Além de ser considerado como fonte do sustento e meio para demonstração 

de utilidade e produtividade, age para valorizar o ser humano e possibilita a 

auto realização (SANTOS; MUSSO, 2012).  

São comuns as análises negativas acerca do trabalho, citando o 

adoecimento físico e mental dos trabalhadores, por outro lado, sabe-se que 

nele o talento e a capacidade humana podem ser identificados e 

potencializados e que muitas necessidades são supridas (NARDI; PALMA, 

2015). 

Observando a evolução do trabalho da idade média até os dias 

atuais, identifica-se um grande avanço tecnológico, com isso a força motriz 

humana e animal foi substituída pelas energias elétrica, mecânica e química. 

No presente cenário, o trabalho está cada vez mais fragmentado, repetitivo e 

monótono com maior exigência de envolvimento psicofisiológico por parte do 

trabalhador e aumento de suas responsabilidades (MELO, 2007). 

Após a Revolução Industrial, as condições de vida e trabalho 

tomaram níveis subumanos e exaustivos, os indivíduos tornaram-se 
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vulneráveis a complicações de saúde pela falta de higiene e realização de 

esforços por longos períodos. Na tentativa de conquistar melhorias nas 

condições de vida e trabalho, as pessoas modificaram comportamentos e 

passaram a exigir melhorias ergonômicas, financeiras e ambientes laborais 

mais salúbres, tornando o contexto de trabalho mais humanizado. Após a 

Segunda Guerra Mundial, o trabalho apresentou sua nova face, 

possibilitando oportunidades e ameaças, pois diante dos avanços 

tecnológicos e científicos as pessoas passaram a ser tratadas como capital 

humano. Atualmente, sabe-se que as pessoas são a parte mais ativa nas 

empresas e precisam ser valorizadas, mas infelizmente, isso não 

necessariamente tem acontecido (CHEREMETA; PEDROSO; PILATTI et al., 

2011). 

Diferentes modelos de organizações de trabalho têm se apresentado 

em momentos históricos distintos, desde os mais tradicionais até os mais 

modernos, sendo que ambos oferecem riscos (TOMASINA, 2014). Ainda 

hoje, o trabalhador carrega no corpo as marcas do avanço tecnológico e das 

exigências de produção da indústria capitalista. Algumas atividades laborais 

exigem posturas corporais e esforços físicos e mentais extenuantes que 

podem desencadear distúrbios, nesse caso, denominada doença 

ocupacional. Com o crescimento destes agravos à saúde e em razão das 

obrigações das leis trabalhistas, as empresas têm procurado alternativas 

para reduzir os problemas e proporcionar conforto e bem-estar para os 

funcionários (LEAL; MEJIA, 2011). 

Na segunda metade do século XX, o conceito de Qualidade de Vida 

no Trabalho (QVT) foi descrito como algo complexo e polissêmico, mas 

embora não tenha um consenso, há convergência para 2 pontos, primeiro, 

ela representa uma ramificação da Qualidade de Vida (QV) e segundo 

refere-se a um conjunto de fatores, que englobam satisfação do colaborador 

em sua atividade laboral e humanização das condições de trabalho. É fato 

que as empresas que se preocupam com a QVT de seus colaboradores 

conseguem maior eficácia e produtividade, paralelamente a isso as 

necessidades básicas destes são atendidas resultando em aumento do bem-

estar e participação nos interesses do trabalho (TEIXEIRA; RUIZ, 2013).   
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Os programas de melhoria da QVT proporcionam uma experiência 

positiva ao trabalhador no ambiente profissional e ao mesmo tempo 

melhoram a produtividade da organização. Nesse contexto, o sentido de 

satisfação do funcionário vai além de inseri-lo no mercado de trabalho e 

receber seu salário, trata-se de proporcionar um local agradável onde o 

indivíduo se sinta acolhido, aceito e necessário, com isso, o empregado 

torna-se satisfeito, produtivo, dedicado e comprometido. No mais, a empresa 

que se preocupa em disponibilizar todas essas vantagens para que os 

trabalhadores desfrutem de uma boa QVT tem grandes chances de atrair 

novos profissionais e manter a força de trabalho já conquistada (ALMALKI; 

FITZGERALD; CLARK, 2012). 

Os programas descritos têm grande importância no meio industrial. 

Especificamente em relação às indústrias da área de confecção de peças do 

vestuário, observa-se que há grande empregabilidade na operação de 

máquinas de costura, sendo que a grande maioria das vagas é preenchida 

por mulheres. A operação de tais equipamentos depende da postura 

sentada prolongada que favorece desordens musculoesqueléticas, tais 

como, encurtamento muscular na região posterior de coxa e joelho, bem 

como, dos flexores do quadril, além de aumentar a probabilidade de 

sobrepeso e risco para doenças cardiovasculares. Outra característica desta 

função de trabalho é a execução de movimentos repetitivos da coluna 

vertebral e de membros superiores (GRANDE; SILVA; MENZATTO et al., 

2013; AMBROSI; QUEIROZ, 2004). 

Os fatores mencionados acima são considerados desfavoráveis para 

o trabalhador e baseado nesses pontos, são importantes os programas que 

promovem a melhora da QVT, haja vista que possibilitarão humanizar o 

trabalho, deixando-o fisicamente mais agradável e menos cansativo (REIS 

JUNIOR, 2008).  
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1.2. Qualidade de Vida 

 

O tema QV tem se tornado cada vez mais importante para a 

população em geral, na literatura científica o termo está inserido em 

pesquisas ligadas à sociologia, economia, geografia, filosofia e, 

especialmente, ao campo da saúde (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 

2007). A QV tem sentidos diversos para diferentes pessoas, podendo ser 

influenciada por vários fatores, incluindo idade, cultura, sexo, escolaridade, 

classe social, aspectos sociais e ambientais, doenças e deficiências 

(SAVARI; NAVIDIAN; RIGI et al., 2012). Diante dessas circunstâncias, a 

preocupação em considerar o indivíduo como um ser biopsicossocial tem 

sido crescente (NARDI; PALMA, 2015).  

Após a Segunda Guerra Mundial, o termo QV passou a ser mais 

utilizado, porém a ideia era associada à melhoria do padrão de vida por meio 

de posse de bens materiais, sendo que o principal objetivo era o crescimento 

econômico da sociedade. Depois de um tempo, esse conceito se ampliou e 

começou a significar também desenvolvimento social em educação, saúde e 

lazer. A ampliação do conceito valorizou fatores como, satisfação, 

comunicação interpessoal, realização, bem-estar, felicidade, solidariedade e 

liberdade (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007). 

Não há um consenso quanto ao conceito de QV, no entanto, um 

grupo de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) a definiu 

como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações (FLECK, 2000). Este 

conceito contou com 3 aspectos fundamentais, primeiro a subjetividade, pois 

é uma percepção do próprio indivíduo, segundo a multidimensionalidade, 

que inclui pelo menos as dimensões física, psicológica e social, e terceiro a 

bipolaridade, pois há pontos positivos e negativos. Outro aspecto ainda 

observado é a mutabilidade, pois a avaliação pode mudar de acordo com o 

tempo, local, pessoa e contexto cultural (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 

2007).  

Há 3 concepções acerca da QV, a primeira de natureza biomédica, 

relacionada à saúde, em que a avaliação é subjetiva e dependente do 
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paciente, incluindo a sensação de bem-estar e capacidade de manter as 

habilidades físicas, mentais e funcionais, e a avaliação do grau da 

capacidade de participar das atividades em família, na sociedade e no 

trabalho. A segunda tem relação com o comportamento social, nela são 

incluídos estilo, hábitos e opções de vida em relação ao consumo e ao 

mercado, alguns exemplos são, levar uma vida ativa ou sedentária, ser 

fumante ou não, se alimentar bem ou inadequadamente, praticar ou não 

ações religiosas. A terceira é a capacitação, pois identifica a QV por meio da 

participação ativa das pessoas nas decisões que envolvem o exercício de 

cidadania, tendo em vista o poder das relações entre sociedade e governo. 

Apesar dessas 3 vertentes se diferirem, todas buscam um objetivo comum e 

suas análises oferecem ao indivíduo e à comunidade a capacidade de 

melhorar a QV (REIS JUNIOR, 2008). 

Segundo Fleck (2008) a QV divide-se em 2 modelos teóricos, o de 

satisfação, que consiste no aumento das realizações pessoais que levam ao 

sucesso, e o funcionalista, que considera o fato de o indivíduo estar 

desempenhando seu papel e suas funções na sociedade de forma 

satisfatória. 

Na década de 1970, surge dentro da QV, o termo Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde (QVRS) (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007), 

com 6 vertentes, sendo estas: 1. Estudos epidemiológicos sobre felicidade e 

bem-estar, 2. Indicadores sociais de desenvolvimento em saúde e educação, 

3. Insuficiência das medidas objetivas de desfecho em saúde (pois essas 

avaliam mais a doença do que o próprio paciente), 4. Psicologia positiva, 5. 

Satisfação do cliente e 6. Humanização da medicina (CHEREMETA; 

PEDROSO; PILATTI et al., 2011). 

No contexto de QVRS, há também a QVT, que não abdica a 

dependência de diversos fatores, reconhecendo que a maioria deles está 

relacionada com o trabalho em si, mas, além disso, aponta que existem 

aspectos da vida fora do trabalho que a influenciam, portanto, a totalidade da 

QVT depende da harmonia de todos os aspectos (MENDES; ZAVAREZE, 

2008). Exemplificando tais fatores externos ao ambiente laboral, podemos 

citar tabagismo, qualidade do sono, estresse, relacionamento familiar e 

prática de atividade física, é importante destacar que todos esses são 
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relacionados ao estilo de vida e são modificáveis (GRANDE; SILVA; 

MENZATTO et al., 2013).  

Apesar das dificuldades para elaborar um conceito para QV, é fato 

que este é um assunto interdisciplinar que necessita de contribuições das 

diferentes áreas do conhecimento para aprimoramento metodológico e 

conceitual, sendo que o conceito se torna variável de acordo com o sujeito, 

pois leva em conta o que é relevante para cada indivíduo, não há como 

restringir o sentido dessa expressão, pois abrange todo e qualquer aspecto 

capaz de influenciar a QV (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007). 

 

 

1.3. Sintomas Osteomusculares 

 

Na população trabalhadora, o registro de distúrbios do sistema 

osteomuscular tem se tornado frequente e 3 razões em especial explicam tal 

acontecimento: primeiro, o crescente uso dos computadores e dispositivos 

móveis no meio da atividade de produção tem gerado movimentos rápidos e 

repetitivos; segundo, a possibilidade de ocorrência de doenças ocupacionais 

tem despertado maior atenção e; terceiro, as entidades que defendem as 

classes profissionais têm estimulado a reflexão e preocupação do 

trabalhador quanto aos problemas ocupacionais, e mais, tem realizado 

cobrança às empresas para que as normas protetoras de saúde sejam 

devidamente cumpridas (PINHEIRO; TRÓCCOLI; CARVALHO, 2002). 

No Brasil, o aparecimento dos sintomas físicos e mentais 

relacionados ao trabalho tomou expressão e relevância social a partir da 

década de 1980, transformando-se em um grave problema de saúde pública, 

em função de sua abrangência e magnitude. Apenas na década de 90 surgiu 

a saúde coletiva incorporando a saúde ambiental e a saúde do trabalhador 

(PICOLOTO; SILVEIRA, 2008). De acordo com Moretto; Chesani; Grillo 

(2017) os distúrbios musculoesqueléticos oriundos das atividades laborais 

apresentam números epidêmicos no Brasil, em virtude da transformação do 

trabalho nas empresas, com estabelecimento de metas e produtividade, bem 
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como, pelo atual modelo que limita a autonomia do trabalhador em relação 

aos movimentos de seu corpo.   

Em relação aos fatores etiológicos dos sintomas osteomusculares, 

vários aspectos são envolvidos, como os cognitivos, sensoriais, afetivos e 

biomecânicos, esse último se destaca em situações onde há exigência de 

esforços repetitivos e ausência de um ambiente ergonomicamente adequado 

(PICOLOTO; SILVEIRA, 2008; FERNANDES; ROCHA; COSTA-OLIVEIRA, 

2009). O desequilíbrio entre as demandas da atividade laboral e as 

habilidades para respondê-las contribui para o processo trabalho-saúde 

(GONÇALVES, 2009).  

A utilização excessiva do sistema osteomuscular e a falta de 

intervalo para a recuperação levam ao desenvolvimento de lesões por 

esforço repetitivo (LER) ou, termo mais utilizado atualmente, distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) (PICOLOTO; SILVEIRA, 

2008; GONÇALVES, 2009; TRINDADE; SCHUH; KREIN et al., 2012), essas 

expressões são utilizadas pelos Ministérios da Saúde e da Previdência 

Social (PICOLOTO; SILVEIRA, 2008) e incluem distúrbios ou doenças de 

ordem osteomuscular que desencadeiam vários sintomas concomitantes ou 

não, cujo aparecimento é insidioso (GONÇALVES, 2009). 

Os DORT são um conjunto de afecções que acometem o sistema 

musculoesquelético e que têm relação direta com as exigências de tarefas 

do trabalho e ambiente físico. A dor é o sintoma mais comum dessas lesões 

que afetam principalmente ombros, coluna vertebral e punhos. Ocorrem com 

frequência na indústria têxtil, em decorrência de posturas inadequadas e 

prolongadas, repetitividade de movimentos, aspectos ambientais 

desfavoráveis, ritmo intenso de trabalho, invariabilidade de tarefas, ausência 

de pausas e reduzida comunicação com colegas (SILVA; SOUZA, 2016). 

A dor limita aspectos da qualidade de vida, impondo mudanças que 

causam transtornos pessoais, conflitos sociais, perdas afetivas, redução da 

autonomia e interrupção de projetos de vida (OLIVEIRA; OLIVEIRA; SILVA 

et al., 2010).  

Têm sido realizados estudos voltados à investigação das variáveis 

de ordem física, ergonômica e psicossocial como contribuintes para o 

desenvolvimento de doenças osteomusculares. Os meios utilizados para 



Introdução 25 

estabelecer uma relação entre a atividade ocupacional e as alterações 

musculares, tendíneas e articulares nas diferentes regiões anatômicas são 

poucos e entre eles pode-se mencionar o registro eletromiográfico, relato de 

sintomas e registro de dor e restrição de movimentos à manipulação de 

estruturas osteomusculares em avaliação clínica. Desses, o relato de 

sintomas é o mais utilizado por ser mais rápido e viável do ponto de vista 

econômico, no entanto, sua validade é questionável em virtude do viés de 

informação (PINHEIRO; TRÓCCOLI; CARVALHO, 2002). 

A maior prevalência de sintomas ocorre em profissionais jovens e do 

sexo feminino (PICOLOTO; SILVEIRA, 2008; FERNANDES; ROCHA; 

COSTA-OLIVEIRA, 2009). Nesse perfil se encaixam as profissionais da 

costura e os relatos de desconfortos, dores, fadiga, ansiedade e DORT são 

presentes nesse grupo, pois desenvolvem suas atividades na postura 

sentada, realizam flexão de tronco para acompanhar visualmente a tarefa e 

executam muitas atividades manuais, além do mais, a coluna cervical e o 

tronco são submetidos a tensões por longos períodos. Ainda, levando em 

consideração a postura sentada, observa-se que ocorre afrouxamento dos 

músculos abdominais prejudicando órgãos digestivos e respiratórios, a carga 

cumulativa imposta por essa postura sobre as estruturas 

musculoesqueléticas incluindo a coluna vertebral são refletidas por sintomas 

que se manifestam em diferentes partes do corpo (AMBROSI; QUEIROZ, 

2004). 

Por vezes, as tarefas executadas pelas profissionais da costura não 

exigem grande força muscular, mas habilidade, destreza, atenção e 

concentração, sendo considerado um trabalho monótono. Pelo fato de não 

haver mudanças significativas de postura física, o trabalho se torna 

cansativo, pois sempre estão em tensão os mesmos grupos musculares. 

Assim, é possível perceber que essa população tem grande chance de 

desenvolver distúrbios (AMBROSI; QUEIROZ, 2004). Conforme Punnett; 

Robins; Wegman et al. (1985) a prevalência e incidência de desordens 

físicas em profissionais da indústria do vestuário não tem sido muito 

investigada, mas indicam que as lesões musculoesqueléticas são comuns 

nessa população, sobretudo em membros superiores, em razão da repetição 

dos movimentos. 



Introdução 26 

Maciel; Fernandes; Medeiros (2006) asseveram a elevada 

frequência de sintomatologia dolorosa em profissionais da indústria têxtil, 

sobretudo na cervical, torácica, ombro e pernas, reforçando a necessidade 

de que a questão saúde versus trabalho seja entendida de forma ampla e 

integral, que medidas preventivas e novas tecnologias sejam 

implementadas, a fim de interferir positivamente no processo de 

aprimoramento da produção da indústria têxtil, sem com isso negligenciar o 

próprio homem e todas as suas peculiaridades. 

As doenças ocupacionais são causa importante de incapacidade 

laboral temporária ou permanente (PICOLOTO; SILVEIRA, 2008) e também 

responsáveis por grande parte dos gastos com tratamento de saúde e 

indenizações, sendo a segunda causa de afastamento do trabalho no Brasil 

(FERNANDES; ROCHA; COSTA-OLIVEIRA, 2008). Diante desse cenário, 

as principais ações preventivas e de controle dessas doenças propostas 

pelo Ministério da Saúde levam em consideração a possibilidade de 

promover a saúde no ambiente de trabalho, determinando as condições de 

risco, atingindo as empresas, os órgãos públicos e o mercado informal 

(PICOLOTO; SILVEIRA, 2008). 

O desenvolvimento de programas de QVT, associado à prática de 

atividade física e implementação de dietas individualizadas pode melhorar as 

condições de saúde de trabalhadores da indústria têxtil (SANT’ANA; 

KOVALECHEN, 2012).  Para Mazini Filho; Proença; Savoia et al. (2014) as 

medidas preventivas e minimizadoras de sintomas em costureiras são: 

adequação do mobiliário e demais correções ergonômicas, palestras 

educativas, ginástica ou cinesioterapia laboral, conscientização postural e 

corporal, intervalos para descanso, tornar o ambiente de trabalho um local 

aconchegante e incentivar a prática esportiva.  

  

  

1.4. Indústria do Vestuário e Profissionais da Costura 

  

 A indústria do vestuário, no Brasil, é responsável por cerca de 60% 

dos empregos na cadeia produtiva de têxteis e confecções (FREITAS; 

BARBOSA; ALVES et al., 2009). Desde os primórdios de seu 
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desenvolvimento se constitui num dos mais importantes setores da 

economia, principalmente, em países em desenvolvimento como o Brasil. As 

atividades têxteis no Brasil ocorrem nas fábricas, oficinas de costura e 

domicílios de prestadores de serviço (LEITE, 2004).  

  Na Região Centro-Oeste do Brasil registrou-se crescimento contínuo 

do número de indústria de confecção de 2010 a 2013 (16,7%). O Estado de 

Goiás acompanha essa tendência, firmando-se como um dos pólos da moda 

do território nacional. Em Goiás, os costureiros, em sua maioria, têm entre 

18 e 39 anos, são mulheres (76%), possuem ensino médio completo ou 

superior incompleto e recebem mensalmente até 1,5 salário mínimo 

(CASTRO, 2004).    

De acordo com Amorim (2003) a configuração da cadeia têxtil 

estrutura-se em: Produção de matéria-prima; Fiação; Tecelagem e malharia; 

Acabamento e beneficiamento e; Confecção. Na divisão do processo 

produtivo do setor de confecção especificamente, tem-se: Idealização 

(criação e design); Preparação (modelagem, gradeamento e corte); 

Montagem (costura e overloque) e; Acabamento (caseamento, botões, 

limpeza e passadoria). 

 O setor de costura é o local em que as peças cortadas são montadas 

em máquinas de costura e ganham forma. É neste posto, ao longo de todo o 

processo, que se concentra o maior número de trabalhadores, podendo 

representar 50% da força de trabalho da empresa, em sua maioria absoluta, 

constituída por mulheres (AQUINO; MAIER; FREITAS et al., 2012). Para 

Gomes; Carvalho; Nisihara (2016), conforme a vinculação trabalhista, os 

costureiros podem ser registrados de acordo com a lei numa empresa 

consolidada para tal ou exercendo sua atividade em residência de forma 

autônoma. 

 Os profissionais da costura adotam posturas incorretas que causam 

dores difusas no corpo devido à diminuição da circulação e cansaço dos 

músculos de membros superiores e inferiores, além da coluna vertebral, pois 

exigem habilidade, destreza, boa visão, atenção e concentração, uma vez 

que é uma atividade monótona, repetitiva e cansativa. Essas ocorrências 

frequentemente interferem negativamente na QV desses trabalhadores 

(MORETTO; CHESANI; GRILLO, 2017). 
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Para Aquino; Maier; Freitas et al. (2012) além da posição de trabalho 

no setor de costura ser permanentemente sentada, esta atividade 

profissional exige diferentes tipos de movimentos, tais como, estender os 

membros superiores, acionar o pedal do motor da máquina e realizar torção 

do tronco para mudar peças de roupa de local, podendo ocasionar danos à 

saúde e deterioração da QV.  

As exigências do trabalho na indústria de confecção podem 

caracterizar um expediente altamente prejudicial à saúde, sendo que a 

maioria dos profissionais apresentam dores enquanto estão na máquina de 

costura. Conforme Krost (2015) no decreto que regulamenta a Previdência 

Social encontra-se a Relação de Atividades Preponderantes e seus 

respectivos graus de risco, e nela consta que praticamente todas as 

atividades relacionadas à indústria têxtil e vestuário estão enquadradas nos 

níveis 2 e 3, riscos médio e alto, respectivamente. Tais números, evidenciam 

alto potencial de adoecimento dos trabalhadores do ramo.  

 Com o advento do novo modelo de produção flexível da indústria do 

vestuário nos anos de 1980, impôs-se um novo ritmo de trabalho com vistas 

à produtividade e qualidade do produto. Nessa tendência, houve aumento da 

carga laboral, gerando incertezas e aparecimento de novas doenças. 

Desenvolvimento tecnológico, ajustes ergonômicos e novas abordagens de 

prevenção e tratamento são importantes medidas a serem tomadas junto 

aos profissionais do setor (MELO JUNIOR, 2012). 
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2 OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Investigar e comparar a QVT e presença de sintomas 

osteomusculares em costureiras autônomas e empregadas 

domiciliadas nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e 

Trindade, Estado de Goiás, Brasil.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar os segmentos anatômicos em que os sintomas 

osteomusculares prevalecem; 

 Analisar a QVT das costureiras participantes, no que diz respeito aos 

domínios de avaliação do instrumento QWLQ-bref, sendo os aspectos 

físico/saúde, psicológico, profissional e pessoal; 

 Identificar a existência de registros na literatura de correlação da QVT 

e sintomas osteomusculares em profissionais da costura; 

 Confrontar os achados do estudo com relatos previamente publicados 

na literatura científica nacional e internacional referente à QVT e 

sintomas osteomusculares de costureiras; 

 Divulgar os resultados de forma a contribuir para o conhecimento dos 

profissionais da saúde e da costura sobre o impacto das atividades 

laborais na QV e sistema musculoesquelético. 
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3 METODOLOGIA 

Esta tese de doutorado foi construída na modalidade de artigo 

científico, contendo 2 artigos, sendo ambos estudos observacionais, 

transversais e quantitativos. 

Como os artigos têm propostas metodológicas semelhantes, optou-se 

por descrevê-las concomitantemente. Para maior compreensão de todo o 

processo, foi confeccionado um fluxograma, inserido no final deste capítulo 

(página 36). 

 

 

3.1. Títulos dos Artigos 

 

a) Investigação dos sintomas osteomusculares de costureiras da região 

metropolitana de Goiânia (Goiás) 

 

b) Análise da qualidade de vida no trabalho de costureiras da região 

metropolitana de Goiânia (Goiás) 

 

 

3.2. Considerações Éticas 

 

O estudo seguiu todas as normas regulamentadoras de uma 

pesquisa que envolve seres humanos, segundo o Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), pela Resolução 196 de 10 de outubro de 1996 e foi realizado 

de acordo com os padrões éticos estabelecidos na Declaração de Helsinque 

da Associação Médica Mundial. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da PUC Goiás, com o parecer número 854.983/2014 

(Anexo A). As costureiras leram e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), que continha informações sobre a pesquisa. Na 

ocasião da submissão do projeto de pesquisa, no ano de 2014, o CEP em 

questão ainda não havia aderido à Resolução 466 de 12 de dezembro de 
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2012. Desta forma, o projeto foi organizado em conformidade com a 

Resolução anterior. 

 

 

3.3. Desenho, Local e Data da Coleta de Dados do Estudo  

 

Tratou-se de uma pesquisa observacional, transversal, analítica e 

comparativa, cuja coleta de dados foi realizada nos anos de 2015 e 2016, 

com costureiras empregadas e autônomas que prestavam serviço a 6 

empresas privadas de confecção da região metropolitana de Goiânia, Estado 

de Goiás. As confecções participantes foram: 1. Pipe Baby Indústria e 

Comércio de Roupas; 2. Empresa de Confecção Luiz Gonzaga do Vale; 3. 

José Donizete Almeida Enxovais; 4. Ideal Tecidos e Moda; 5. João Lucena 

Enxovais e Comércio de Roupas; e 6. Labore Indústria de Uniformes, 

situadas nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. 

 

 

3.4. Amostra 

 

Fizeram parte da pesquisa 417 profissionais de costura, sendo 190 

autônomas e 227 empregadas. Ressalta-se que profissionais de costura são 

os trabalhadores que atuam, na cadeia de confecção, especificamente nas 

máquinas de costura. Dentre elas, 89 eram da empresa Pipe Baby Indústria 

e Comércio de Roupas; 82 da Empresa de Confecção Luiz Gonzaga do 

Vale; 77 da José Donizete Almeida Enxovais; 73 da Ideal Tecidos e Moda; 

64 da João Lucena Enxovais e Comércio de Roupas; e 32 da Labore 

Indústria de Uniformes.  

A amostra foi calculada a partir das 1030 costureiras que 

trabalhavam nesta função, como autônomas ou empregadas, nas cidades 

participantes na ocasião da coleta dos dados, conforme dados 

disponibilizados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Confecção do Estado 

de Goiás (STIC-GO), para uma probabilidade de erro de 5%, utilizando o 

teste de hipótese bicaudal que definiu seu tamanho em 280 costureiras. 

Foram coletados dados de um número maior de profissionais da costura, 
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67,2% a mais, a fim de evitar perdas amostrais e aumentar a força da 

análise estatística. 

Os critérios adotados para inclusão no estudo foram:  

 Mulheres, pelo fato do número de trabalhadores deste sexo na área 

da costura ser maior; 

 Idade igual ou superior a 18 anos; 

 Costureiras autônomas ou empregadas que prestavam serviço às 

confecções coparticipantes das cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e 

Trindade, todas no Estado de Goiás.  

Os critérios adotados para exclusão do estudo foram:  

 Indisponibilidade para o estudo;  

 Cirurgia realizada nos últimos 6 meses; 

 Presença de trauma musculoesquelético recente não relacionado ao 

trabalho; 

 Tempo de contratação inferior a 3 meses; 

 Desfrute de férias nos 3 meses antecedentes à coleta dos dados. 

 

 

3.5 Instrumentos de Coleta de Dados  

 

Os instrumentos utilizados no estudo foram a Ficha de Identificação 

e Avaliação (Apêndice A), o Questionário Nórdico de Sintomas 

Osteomusculares (QNSO) (Anexo B), o Questionário de Qualidade de Vida 

no Trabalho-bref (QWLQ-bref) (Anexo C).  

 A Ficha de Identificação e Avaliação, desenvolvida pelos 

pesquisadores, foi aplicada a fim de se obter dados pessoais, 

antropométricos, sociodemográficos e relacionados à atividade laboral.  

O Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), cuja 

versão brasileira foi validada pelo estudo de Pinheiro; Tróccoli; Carvalho 

(2002), demonstrando ser um instrumento confiável e de fácil utilização em 

português brasileiro, por meio de questões de múltiplas escolhas, avalia 

sintomas de dor, dormência e formigamento em todas as regiões anatômicas 

(MELO, 2007; PINHEIRO; TRÓCCOLI; CARVALHO, 2002). Os 
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respondentes devem considerar tais manifestações presentes nos 12 meses 

e 7 dias precedentes à aplicação do instrumento. No presente estudo foram 

utilizados apenas os dados referentes aos sintomas dos últimos 12 meses, a 

fim de tornar a apresentação dos resultados mais uniforme e entendível. O 

questionário também revela situações de afastamento das atividades 

corriqueiras nos últimos 12 meses em razão dos sintomas presentes e a 

procura por tratamento de saúde (médico e/ou fisioterapêutico).  

O Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho-bref (QWLQ-bref), 

versão abreviada do Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho-78 

(QWLQ-78), foi desenvolvido por Cheremeta; Pedroso; Pilatti et al. (2005), 

sendo constituído de 20 questões que englobam os mesmos 4 domínios do 

original e dos questionários da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-

bref e WHOQOL-100), sendo eles, físico/saúde, psicológico, pessoal e 

profissional. O estudo realizado para a construção do QWLQ-bref concluiu 

que o questionário abreviado pode ser utilizado com exatidão na avaliação 

da QVT considerando suas necessidades e anseios, sendo possível a 

obtenção de resultados fiéis em relação ao instrumento original num tempo 

reduzido (CHEREMETA; PEDROSO; PILATTI et al., 2005). 

Nesta escala, a pior resposta recebe o número 1 e a melhor 5, 

exceto na questão 8, em que esta lógica é invertida. Os dados colhidos 

nesse questionário, a exemplo do modelo original (QWLQ-78), são 

colocados em uma escala que permite classificar o grau de satisfação com a 

qualidade de vida no trabalho da seguinte maneira: “Muito satisfatório” entre 

77,5% e 100%, “Satisfatório” entre 55% e 77,5%, “Neutro” de 45% a 55%, 

“Insatisfatório” de 22,5% e 45% e “Muito insatisfatório” com valores de 0% a 

22,5% (REIS JUNIOR, 2008).   

 

 

3.6. Procedimentos 

 

A equipe de coleta de dados foi composta pelo pesquisador-

responsável e duas auxiliares de pesquisa (estudantes de graduação em 

Fisioterapia da PUC Goiás) devidamente treinadas.  
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Realizou-se um estudo piloto com 20 costureiras selecionadas por 

conveniência com o objetivo de treinar as auxiliares da pesquisa, testar a 

forma de aplicação dos instrumentos, verificar se as perguntas dos 

questionários eram facilmente compreendidas pelas participantes e validar o 

layout dos instrumentos. A partir disso, decidiu-se por uma única mudança, 

com a coleta de dados sendo realizada no formato de entrevista, com o 

pesquisador posicionado ao lado da participante, lendo todos os itens e a 

indagando sobre a resposta que melhor se enquadrava. Os dados destas 20 

participantes foram incorporados à análise estatística, uma vez que o 

procedimento de coleta de dados não necessitou de alterações estruturais. 

Com o encerramento do estudo piloto, efetuou-se o convite das 

costureiras prestadoras de serviço a empresas a que os pesquisadores 

tinham fácil acesso. No caso das autônomas, com número telefônico 

fornecido pela empresa, realizou-se contato para convidá-las a participar e 

obter o endereço residencial. 

Inicialmente, foi feita uma abordagem junto às candidatas da 

pesquisa para explicar todos os objetivos e importância da mesma. Após 

consentir em participar, a mesma era questionada sobre os pontos que 

poderiam excluí-la da pesquisa e, somente após a verificação de que se 

enquadravam nos critérios de inclusão, dava-se prosseguimento com a 

apresentação, leitura e assinatura voluntária do TCLE.  

Posteriormente a esta etapa, em local reservado na própria empresa 

(costureiras empregadas) e nas residências (costureiras autônomas), 

realizou-se a entrevista. Para completo preenchimento dos instrumentos e 

adequada resposta aos mesmos, optou-se pelo formato de entrevista. Todas 

as atividades foram feitas em ambiente adequado e com privacidade para os 

participantes da pesquisa. O tempo médio para o preenchimento de todos os 

instrumentos de coleta foi de 25 minutos. 

  

 

3.7. Análises Estatísticas  

 

Os dados foram registrados em planilha eletrônica Microsoft Excel e 

analisados com a utilização do Statistical Package of Social Sciences 
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(SPSS), versão 24,0, sendo que em todas as comparações adotou-se um 

nível de significância de 5% (p<0,05). 

A caracterização do perfil demográfico e laboral das costureiras foi 

realizada por meio de tabelas de contingência utilizando os valores das 

frequências absoluta (n) e relativa (%), bem como, média e desvio padrão. 

Na comparação dos dados das costureiras autônomas e empregadas foi 

utilizado o teste do Qui-quadrado de Pearson. A normalidade dos dados foi 

verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. A comparação dos sintomas 

osteomusculares ocorridos nos últimos 12 meses com o perfil demográfico e 

laboral foi realizada com os testes de Mann-Whitney e/ou Kruskal-Wallis, 

sucedido do teste de Dunn's a posteriori. Para a comparação da qualidade 

de vida no trabalho das costureiras empregadas e autônomas com o perfil 

sociodemográfico e laboral foi utilizado o teste de Mann-Whitney. O teste de 

qui-Quadrado foi empregado para estabelecer a comparação da frequência 

das respostas dos grupos de costureiras autônomas e empregadas às 

perguntas do QWLQ-bref. A correlação de Spearman foi aplicada para 

verificar a relação dos valores obtidos pelo QWLQ-bref com as demais 

variáveis quantitativas dos grupos de costureiras autonômas e empregadas.  
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Este artigo baseia-se na tese de doutorado de Adroaldo José Casa Junior do ano de 

2018, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Goiás. O título da tese é “Satisfação no 

Trabalho e Sintomas Osteomusculares em Costureiras Autônomas e Empregadas da 

Região Metropolitana de Goiânia”. 

Título Resumido:  “Sintomas osteomusculares em costureiras” 

 

Investigação dos sintomas osteomusculares de costureiras da região 

metropolitana de Goiânia (Goiás) 

 

Investigation of the musculoskeletal symptoms of seamstresses in the metropolitan 

region of Goiânia (Goiás) 

 

 

RESUMO 
 

Introdução: A atividade laboral apresenta duas faces, por um lado a oportunidade de 

crescimento, valorização e realização pessoal, por outro, a ameaça do surgimento de 

agravos à saúde pela repetição de movimentos, posturas inadequadas e sobrecarga 

física e mental. Objetivo: Investigar e comparar os sintomas osteomusculares de 

costureiras empregadas e autônomas da região metropolitana de Goiânia, Estado de 

Goiás, Brasil. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, analítico e quantitativo, 

em que participaram 417 profissionais de costura da região metropolitana de 

Goiânia, sendo 190 autônomas e 227 empregadas. As mesmas foram submetidas a 

uma Ficha de Identificação e Avaliação a fim de se obter dados sociodemográficos e 

relacionados às atividades laborais e ao Questionário Nórdico de Sintomas 

Osteomusculares para avaliação dos sintomas físicos presentes nos últimos 12 meses. 

Adotou-se um nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: A média de idade 

foi de 39,1 (±13,1) anos. A prevalência de sintomas osteomusculares nos 12 meses 

que antecederam a coleta foi elevada, sobretudo nas regiões dorsal, lombar e 

cervical, nos ombros e em punhos/mãos/dedos. A dor, dormência e formigamento 

estiveram significativamente mais presentes nas costureiras autônomas (p<0,001) e 

naquelas que atuavam a mais de 10 anos na profissão (p=0,04). A maioria das 

profissionais de costura relatou ter realizado tratamento médico e/ou fisioterapêutico 

em razão dos sintomas osteomusculares no período investigado (p=0,01). 

Conclusão: A fim de prevenir e minimizar os sintomas osteomusculares 

ocupacionais e suas importantes consequências negativas na qualidade de vida, 

produtividade no trabalho e capacidade funcional, recomenda-se a promoção de 

saúde física e mental, por meio da introdução e ampliação de ações preventivas e 

atenção ergonômica de empregadores e costureiras, sobretudo, autônomas. 

  

Palavras-chave: Indústria têxtil; Transtornos traumáticos cumulativos; Trabalho; 

Epidemiologia; Saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Labor activity can have two contrasting components: the opportunity 

for personal and financial growth, and the possibility of health-related problems due 

to repetitive motion, improper posture and physical and mental exertion. Objective:  

Investigate and compare musculoskeletal symptoms in self-employed and factory-

employed seamstresses from region metropolitan of Goiânia, Goiás State, Brazil.  

Method:  This is a cross-sectional, analytical, and quantitative study.  A total of 417 

workers were evaluated, of which 190 were self-employed and 227 were factory 

laborers. To obtain sociodemographic and labor-related data, each participant filled 

out the Identification and Assessment Survey. The Nordic Musculoskeletal 

Questionnaire was used to evaluate the presence of physical symptoms in the 

previous 12 months. A significance level of 5% (p<0,05) was adopted.  Results: 

Participants had an average of 39,1 (±13,1) years of age. A high rate of 

musculoskeletal symptoms was observed mainly in the dorsal, lumbar and cervical 

regions, as well as in the shoulders and wrists/hands/fingers. Pain, numbness, and 

tingling were more prevalent among self-employed workers (p<0,001) and among 

those who had been in the profession >10 years (p=0,04). Most workers indicated 

they had had some type of medical and/or physical therapy intervention to treat 

musculoskeletal symptoms during the 12-month period (p=0,01). Conclusion: In 

order to prevent and minimize musculoskeletal disorders and their negative effects in 

the worker’s quality of life as well as to improve productivity, it is recommended the 

introduction and/or expansion of preventive programs that promote mental and 

physical health and adoption of ergonomic practices by both employers and workers. 

 

Keywords:  Textile Industry; Cumulative Trauma Disorder; Work; Epidemiology; 

Worker’s Health. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Logo após a Revolução Industrial, as condições de vida e trabalho 

modificaram-se e, em linhas gerais, tornaram-se precárias, posto que os indivíduos 

ficaram mais vulneráveis a complicações de saúde pela falta de higiene e realização 

de esforços por longos períodos. Subsequente à Segunda Guerra Mundial, o trabalho 

apresentou sua nova face, trazendo tanto oportunidades, quanto ameaças, haja vista 

que houve aumento no número de postos de trabalho acompanhado de sobrecarga 

física e mental na execução do ofício. Atualmente, sabe-se que as pessoas são a parte 

mais ativa nas empresas e precisam receber a devida valorização, atenção e 

prevenção de doenças tipicamente ocupacionais1.  

Ao observar a evolução da atividade laboral desde a idade média até os dias 

atuais, identifica-se um grande avanço tecnológico, com substituição da força motriz 

humana e animal pelas tecnologias e artefatos alimentados pelas energias elétrica, 
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mecânica e química. No presente cenário, as atividades exercidas pelos trabalhadores 

têm se tornado cada vez mais fragmentadas, repetitivas e monótonas2.  

A utilização excessiva do sistema osteomuscular e a falta de intervalo para a 

sua recuperação levam ao desenvolvimento de Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT) nos trabalhadores que exercem as mais variadas 

ocupações3-5. Nesse perfil se encaixam os profissionais da costura, população em que 

os relatos de desconfortos, dores, fadiga, ansiedade e lesões são frequentes. As 

tarefas executadas por estes profissionais não exigem grande força muscular, mas 

sim, habilidade, destreza, atenção e concentração, sendo considerado um trabalho 

cansativo, pelo fato de não haver muitas mudanças de postura corporal, colocando 

em tensão os mesmos grupos musculares ao longo de jornadas laborais extensas. A 

frequência dos sintomas físicos pode desencadear outras complicações, como, 

distúrbios do sono, automedicação, irritabilidade, além de redução na produção e 

insatisfação profissional6.  

Os prejuízos gerados pelas alterações de saúde dos trabalhadores obtidas em 

ambiente laboral atingem o profissional, as empresas e o Estado Brasileiro em seus 

vários níveis. Estudos revelam que as doenças ocupacionais são causas de 

incapacidade laboral temporária ou permanente3, são também responsáveis por 

grande parte dos gastos com tratamento de saúde e indenizações, sendo o segundo 

motivo de afastamento do trabalho no Brasil7.  

Existem pesquisas que abordam o tema dos sintomas osteomusculares de 

costureiras. Contudo, mesmo o Estado de Goiás sendo um pólo têxtil e da confecção, 

com algumas cidades cujas economias dependem deste setor, há escassez de estudos 

no Centro-Oeste brasileiro que comparem as profissionais costureiras empregadas 

com as autônomas e estes sintomas entre os 2 grupos. Apesar de todas serem 

profissionais da costura, o fato de um grupo exercer sua atividade em um local 

industrial e o outro grupo em ambiente domiciliar implica em diferenças no 

desenvolvimento da atividade e da carga laboral, como por exemplo, o grau de 

comunicação com superiores e colegas de trabalho, exposição a ruídos e temperatura 

do ambiente, disponibilidade de benefícios como, seguro de vida obrigatório, Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contribuição ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), além da forma de remuneração, 13° salário, férias e carga 

horária de serviço.  
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O presente estudo pretende auxiliar a compreensão dos agravos à saúde dos 

trabalhadores da costura, por meio da coleta e exposição de dados que poderão ser 

tomados como base para planejamento de intervenções, não apenas curativas, mas 

também preventivas, tanto com políticas de saúde pública quanto por parte da 

iniciativa privada de um grupo ocupacional específico de costureiras. Assim, o 

objetivo deste estudo foi investigar e comparar os sintomas osteomusculares em 

costureiras empregadas e autônomas que exerciam suas atividades nas cidades de 

Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade, Estado de Goiás, Brasil. 

 

 

MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado em conformidade com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Brasil, sendo aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), sob 

protocolo número 854.983/2014. Tratou-se de uma pesquisa transversal, analítica e 

comparativa, cuja coleta de dados foi realizada nos anos de 2015 e 2016, com 

costureiras prestadoras de serviço a 6 empresas de confecção do Estado de Goiás, 

Brasil. 

A amostra foi composta por 417 profissionais, sendo 190 autônomas e 227 

empregadas. Tal número foi definido a partir de cálculo estatístico, uma vez que para 

uma probabilidade de erro de 5% seriam necessárias ao menos 280 das 1030 

costureiras que trabalhavam nesta função nas cidades participantes na ocasião da 

coleta dos dados, conforme dados disponibilizados pelo Sindicato dos Trabalhadores 

em Confecção do Estado de Goiás (STIC-GO). Participaram do estudo as 

trabalhadoras que se enquadraram nos seguintes critérios de inclusão: mulheres com 

idade igual ou superior a 18 anos e costureiras autônomas ou empregadas que 

prestavam serviço a confecções das cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e 

Trindade, no Estado de Goiás. Foram selecionadas apenas mulheres, uma vez que o 

número de trabalhadores deste sexo é maior. Os critérios de exclusão foram: 

indisponibilidade para o estudo, cirurgia realizada nos últimos 6 meses, presença de 

trauma musculoesquelético recente não relacionado ao trabalho, tempo de 

contratação inferior a 3 meses e desfrute de férias nos 3 meses antecedentes à coleta 

dos dados. 
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Na presente pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta: 

Ficha de Identificação e Avaliação, desenvolvida pelos pesquisadores a fim de obter 

dados pessoais, antropométricos, sociodemográficos e relacionados à atividade 

laboral e o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), cuja versão 

original é brasileira e validada pelo estudo de Pinheiro, Tróccoli e Carvalho8. O 

QNSO, por meio de questões de múltiplas escolhas, avalia sintomas de dor, 

dormência e formigamento em todas as regiões anatômicas2,8. Os respondentes 

devem considerar tais manifestações presentes nos 12 meses e em 7 dias precedentes 

à aplicação do instrumento. No presente estudo foram utilizados apenas os dados 

referentes aos 12 meses, a fim de tornar a apresentação dos resultados mais uniforme 

e entendível. O QNSO relata ainda, situações de afastamento das atividades 

corriqueiras nos últimos 12 meses em razão dos sintomas presentes e a realização de 

tratamento de saúde necessário para tais manifestações clínicas. 

Após a autorização das 6 empresas de confecção coparticipantes, realizou-se 

um estudo piloto com 20 costureiras selecionadas por conveniência com o objetivo 

de treinar as auxiliares da pesquisa, testar a aplicação dos instrumentos, verificar se 

as perguntas dos questionários eram facilmente compreendidas pelas participantes e 

validar o layout dos instrumentos. Os dados destas 20 participantes foram 

incorporados à análise estatística, uma vez que o procedimento de coleta de dados 

não necessitou de alterações estruturais. 

Com o encerramento do estudo piloto, as costureiras autônomas e 

empregadas que prestavam serviço especificamente às empresas selecionadas foram 

procuradas em seus ambientes de trabalho para a entrevista. Com esclarecimentos a 

respeito do estudo, as costureiras foram convidadas a participar, todas assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), caracterizando a adesão ao 

estudo. Posteriormente, as mesmas responderam à Ficha de Identificação e Avaliação 

e, aquelas que se enquadraram nos critérios de inclusão, por meio de entrevista, 

preencheram o QNSO. As empregadas foram entrevistadas nas empresas, em locais 

apropriados e reservados, enquanto às autônomas foram procuradas em suas 

residências após agendamento realizado por telefone. 

A caracterização do perfil demográfico e laboral das costureiras foi realizada 

por meio de tabelas de contingência utilizando os valores das frequências absoluta 

(n) e relativa (%), bem como, média e desvio padrão. Na comparação dos dados das 

costureiras autônomas e empregadas foi utilizado o teste do Qui-quadrado de 
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Pearson. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. 

A comparação dos sintomas osteomusculares ocorridos nos últimos 12 meses com o 

perfil demográfico e laboral foi realizada com os testes de Mann-Whitney e/ou 

Kruskal-Wallis, sucedido do teste de Dunn's a posteriori.  

Os dados quantitativos foram tabulados no Excel e analisados com a 

utilização do Statistical Package of Social Sciences (SPSS), versão 24,0, sendo que 

em todas as comparações adotou-se um nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

 

RESULTADOS 

 

A média de idade das 417 participantes do estudo foi de 39,1 (±13,2) anos, 

sendo de 40,7 (±14,0) entre as autônomas e 37,7 (±12,2) nas empregadas, resultando 

numa diferença estatisticamente significante entre os 2 grupos de costureiras 

(p=0,028). Observa-se que o Índice de Massa Corporal (IMC) foi significativamente 

maior entre as costureiras empregadas (p<0,001) e o número de horas diárias de 

trabalho foi significativamente maior entre as autônomas (p<0,001). Os perfis 

antropométrico, sociodemográfico e relacionados às atividades laborais dos grupos 

podem ser vistos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Caracterização do perfil antropométrico, sociodemográfico e laboral das costureiras autônomas e 

empregadas. Goiás (Brasil), n=417, 2017. 

  

Grupos 

p Autônomas 

(n=190) 

Empregadas 

(n=227) 

 (Média ± Desvio padrão)  

Idade (anos)* 40,7 ± 14,0 37,7 ± 12,2 0,028 

IMC (kg/m2)* 22,3 ± 3,6 24,0 ± 3,4 <0,001 

 n (%)  

Faixa etária**,1    

18-39 anos 93 (48,9) 127 (55,9) 
0,15 

40-77 anos 97 (51,1) 100 (44,1) 

IMC (kg/m2)**    

Baixo Peso (<18,5) 29 (15,3) 9 (4,0) 

<0,001 Peso Adequado (18,5-24,9) 117 (61,6) 133 (58,6) 

Sobrepeso e Obesidade (≥25,0) 44 (23,2) 85 (37,4) 

Tempo de profissão**    

≤5 anos 72 (37,9) 102 (44,9) 

0,08 6-10 anos 46 (24,2) 62 (27,3) 

>10 anos 72 (37,9) 63 (27,8) 

Horas de trabalho/dia**    

≤8 horas 120 (63,2) 189 (83,3) 
<0,001 

>8 horas 70 (36,8) 38 (16,7) 

Atividade física regular**,2     

Não 130 (68,4) 163 (71,8) 
0,45 

Sim 60 (31,6) 64 (28,2) 

Medicamentos**    

Não 170 (89,5) 195 (85,9) 
0,27 

Sim 20 (10,5) 32 (14,1) 

Afastamento laboral temporário**    

Não 176 (92,6) 205 (90,3) 
0,40 

Sim 14 (7,4) 22 (9,7) 

Tratamento de saúde**,3    

Não 158 (83,2) 183 (80,6) 
0,50 

Sim 32 (16,8) 44 (19,4) 

*Mann-Whitney; **Qui-quadrado de Pearson;  

IMC – Índice de Massa Corporal 
1 Conforme a Organização Mundial de Saúde, o intervalo de 18 a <40 anos corresponde a Idade Adulto 

Jovem e Meia e Terceira Idades a ≥40 anos. 
2 De acordo com a Organização Mundial de Saúde a atividade física regular é caracterizada pela realização de 

atividade leve e moderada por mais de 150 minutos por semana. 
3 Considerou-se Tratamento de Saúde a realização de quaisquer tratamentos médico e/ou fisioterapêutico 

ocorrido nos últimos 12 meses. 

 

 

 

A prevalência de sintomas nos 12 meses que antecederam a coleta foi 

elevada nas participantes da pesquisa, haja vista que todas as costureiras 

apresentaram queixas em pelo menos 1 sítio anatômico e foram verificados 9 

sintomas em média em cada participante.  
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Quanto às regiões anatômicas afetadas pelos sintomas de dor, dormência e 

formigamento, destacaram-se as colunas dorsal, lombar e cervical, os ombros e 

punhos/mãos/dedos, nesta ordem. As regiões com menor frequência foram cotovelos, 

antebraços e membros inferiores. Verificou-se que os sintomas foram 

significativamente mais comuns na região dorsal (p=0,002), ombros (p=0,03), braços 

(p=0,03) e quadris/coxas (p=0,03) nas autônomas em relação às empregadas. Os 

resultados da comparação dos sintomas osteomusculares por regiões anatômicas 

entre as costureiras autônomas e empregadas estão postos na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Resultado da comparação da frequência de sintomas osteomusculares nos 

últimos 12 meses por regiões anatômicas entre as costureiras autônomas e empregadas. 

Goiás (Brasil), n=417, 2017. 

  Grupos n (%) 
p* 

  Autônomas (n=190) Empregadas (n=227) 

Região Dorsal 140 (73,7) 134 (59,0) 0,002 

Região Lombar 129 (67,9) 133 (58,6) 0,05 

Região Cervical 126 (66,3) 133 (58,6) 0,10 

Ombros 127 (66,8) 129 (56,8) 0,03 

Punhos/Mãos/Dedos 109 (57,4) 118 (52,0) 0,27 

Braços 91 (47,9) 85 (37,4) 0,03 

Quadris/Coxas 79 (41,6) 71 (31,3) 0,03 

Joelhos/Pernas 65 (34,2) 81 (35,7) 0,75 

Pés/Tornozelos/Dedos 73 (38,4) 67 (29,5) 0,05 

Antebraços 48 (25,3) 62 (27,3) 0,63 

Cotovelos 28 (14,7) 42 (18,5) 0,31 

*Qui-quadrado de Pearson    

 

 

Realizando-se a comparação da frequência dos sintomas de dor, dormência 

e formigamento, foi possível constatar que os mesmos foram significativamente mais 

comuns nas costureiras autônomas em relação às empregadas (p<0,001) e naquelas 

que atuavam a mais de 10 anos na profissão, frente àquelas que estavam na área a 

menos de 10 anos (p=0,04). A procura por tratamento médico e/ou fisioterapêutico 

foi significativamente maior (p=0,01) nas costureiras que apresentavam mais 

sintomas. A comparação da frequência de sintomas osteomusculares com as demais 

variáveis dependentes e independentes do estudo pode ser encontrada na Tabela 3. 
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Tabela 3. Resultado da comparação do número de sintomas osteomusculares com o perfil das 

participantes. Goiás (Brasil), n=417, 2017. 

Perfil do grupo Média ± DP Mínimo Máximo p 

Grupos*     

Autônomas 10,0 ± 4,6 0 26 
<0,001 

Empregadas 8,3 ± 4,6 0 25 

Faixa etária**,1     

18-39 anos 8,6 ± 4,4 0 23 
0,10 

40-77 anos 9,5 ± 4,9 0 26 

IMC(kg/m2)**     

Baixo Peso (<18,5) 8,7 ± 4,5 0 20 

0,83 Peso Adequado (18,5 - 24,9) 9,1 ± 4,7 0 26 

Sobrepeso e Obesidade (≥25,0) 9,0 ± 4,7 0 25 

Tempo de profissão**     

≤5 anos 8,7 ± 4,7b 0 26 

0,04 6-10 anos 8,9 ± 5,0b 0 25 

>10 anos 9,7 ± 4,3a 0 22 

Horas de trabalho/dia*     

≤8 horas 8,9 ± 4,6 0 26 
0,62 

>8 horas 9,3 ± 4,7 0 23 

Atividade física regular*,2     

Não 9,1 ± 4,7 0 25 
0,72 

Sim 8,9 ± 4,7 0 26 

Medicamentos*     

Não 8,8 ± 4,5 0 26 
0,05 

Sim 10,5 ± 5,3 1 23 

Afastamento laboral temporário*     

Não 9,0 ± 4,6 0 26 
0,37 

Sim 10,0 ± 5,1 2 23 

Tratamento de saúde*,3     

Não 8,7 ± 4,5 0 26 
0,01 

Sim 11,0 ± 5,3 2 25 

*Mann-Whitney; **Kruskal-Wallis e teste de Dunn's a posteriori 

DP - Desvio Padrão; IMC – Índice de Massa Corporal 
1 Conforme a Organização Mundial de Saúde, o intervalo de 18 a <40 anos corresponde a Idade 

Adulto Jovem e Meia e Terceira Idades a ≥40 anos. 
2 De acordo com a Organização Mundial de Saúde a atividade física regular é caracterizada pela 

realização de atividade leve e moderada por mais de 150 minutos por semana. 
3 Considerou-se Tratamento de Saúde a realização de quaisquer tratamentos médico e/ou 

fisioterapêutico ocorrido nos últimos 12 meses. 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, a média de idade foi menor para as costureiras 

empregadas, quando comparadas às autônomas. Resultado semelhante foi encontrado 

por Freitas, Barbosa, Alves, Marziale e Robazzi9, no qual foram investigados 34 
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profissionais da costura de uma cooperativa de roupas esportivas na cidade de 

Rifaina, São Paulo. Para estes autores, a presença de profissionais mais jovens nas 

empresas pode ser explicada pela busca de independência financeira, 

desenvolvimento psicossocial e moral por parte desses indivíduos, além da intenção 

de contribuir com seu trabalho na renda familiar. Em contrapartida, as empresas 

priorizam a contratação de profissionais jovens visando produtividade e redução de 

gastos com absenteísmo por doenças próprias ou de familiares. Em pesquisa 

conduzida por Trindade, Schuh, Krein, Ferraz e Amestoy5, com profissionais de uma 

indústria têxtil, verificou-se a presença de colaboradores mais jovens no mercado 

formal, sendo que, a média de idade dos participantes foi de 31,7 (±9,8) anos. Tal 

achado concorda com nosso estudo, haja vista que a maioria das costureiras 

empregadas (55,9%) apresentavam idade que as caracterizava como adultas jovens. 

Com base nessas informações, compreende-se que a entrada de pessoas com 

idade mais velha no mercado de trabalho formal é limitada, levando essas 

profissionais a realizarem sua atividade laboral de maneira independente, e na 

maioria das vezes, em sua própria residência.  

Constatou-se que as costureiras autônomas têm maior quantidade de horas 

diárias de trabalho em relação às empregadas. Segundo a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT) do Brasil a duração do expediente de trabalho não deve 

ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais9. Algumas empregadas afirmaram 

realizar carga horária diária superior à prevista em lei sob a justificativa de exceder 

alguns minutos de segunda à sexta-feira para não exercerem sua função aos sábados.  

Autores indicam que alguns trabalhadores prefeririam a informalidade, por 

permitir maior flexibilidade no uso do tempo, maior autonomia e melhores 

rendimentos10,11. De fato, as profissionais autônomas são livres para planejar seus 

horários, no entanto, o ganho financeiro depende de sua produção, logo, grandes 

produções demandam maior tempo de dedicação ao trabalho, o que pode justificar a 

carga horária mais elevada nesse grupo.  

Na presente pesquisa, observou-se que a maioria das pesquisadas não 

realizava atividade física regularmente. Prado12 e Maciel, Fernandes e Medeiros11 

encontraram número reduzido de costureiras fisicamente ativas e apontam forte 

associação do sedentarismo com a sintomatologia dolorosa.  

Em nosso estudo verificou-se elevada prevalência de sintomas 

osteomusculares nos últimos 12 meses. Sobretudo, entre as profissionais que atuam 
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na área a mais de 10 anos e autônomas. O estudo de Pinheiro, Tróccoli e Paz13, 

revelou que no ambiente laboral a carga física está relacionada a sintomas em regiões 

periféricas (membros superiores e inferiores), já as condições psicossociais tendem a 

desencadear sintomas em regiões anatômicas mais centrais (pescoço, ombros e 

dorso). Estes autores sugerem que o acúmulo de anos de atividade laboral com 

movimentos repetitivos e posições estáticas prolongadas favorecem substancialmente 

o risco de sintomas osteomusculares.  

As autônomas exercem suas atividades laborais na própria residência e isso 

pode indicar uma condição nociva de trabalho, visto que o contratante, geralmente, 

não se responsabiliza pela organização do ambiente, sendo assim, o espaço, a mobília 

e as ferramentas, na maioria das vezes são inadequados para o exercício profissional, 

repercutindo negativamente nas condições de saúde das trabalhadoras14,15. Estudos 

indicam que trabalhadores com carga horária diária de trabalho elevada, 

especialmente, superior a 8 horas, referem mais dor do que aqueles que trabalham 

apenas 6 horas, isso ocorreria por que os indivíduos permanecem mais tempo 

expostos aos fatores de risco9,14. Há ainda, descrito na literatura, que profissionais 

que realizam horas extras apresentam mais dor do que aqueles em situação 

oposta11,16. Gómez-Conesa14 afirma que não somente a carga horária diária, mas 

também os anos trabalhados com exposição ao risco podem interferir na 

sintomatologia.  

Na presente pesquisa, houve relato de sintomas osteomusculares em 

diversas regiões corporais, porém, em ambos os grupos, destacaram-se as regiões 

dorsal, lombar, cervical, ombros, punhos/mãos/dedos como segmentos topográficos 

que mais apresentaram dor, dormência e formigamento. Em linhas gerais, doenças 

ocupacionais são causadas pelo uso indevido e excessivo do sistema 

musculoesquelético, afetando principalmente membros superiores, a dor é o principal 

sintoma e pode ser irradiada, além disso, pode haver parestesia, inchaço, rigidez e 

limitação da amplitude de movimento17. 

A postura corporal adotada pelas costureiras é um fator de risco 

biomecânico importante para o adoecimento físico. A manutenção da postura sentada 

por longos períodos, tem se mostrado crucial no surgimento de sintomatologia 

osteomuscular, desencadeando desconfortos gerais (dor, sensação de peso e 

formigamento) em diversas partes do corpo18. Essa posição favorece uma 

imobilização do sistema musculoesquelético, resultante de um trabalho muscular 
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estático, principalmente na região posterior do esqueleto axial, facilitando o 

desenvolvimento de processos inflamatórios ou distúrbios mecânicos com 

sintomatologia dolorosa associada11. Outra consequência é o aumento da pressão nos 

discos intervertebrais em aproximadamente 35%14,18,19.  

Prado12 realizou uma pesquisa com 70 profissionais da costura e encontrou 

que as regiões mais acometidas por dor foram coluna lombar (68,63%), ombros 

(50,98%) e cervical (31,37%). O estudo de Trindade, Schuh, Krein, Ferraz e 

Amestoy5, realizado com 192 funcionários de uma indústria têxtil no sul do Brasil, 

evidenciou que a região lombar e ombros estavam entre os segmentos com maior 

número de queixas álgicas. 

Estudo realizado por Maciel, Fernandes e Medeiros11 com uma amostra de 

162 profissionais da indústria têxtil, identificou maior prevalência de sintomas nas 

regiões cervical, torácica, pernas e ombros. Estes resultados foram similares aos 

encontrados no presente estudo. 

A força muscular insuficiente para o desenvolvimento da atividade 

profissional também foi descrita como fator de risco para o desenvolvimento de 

distúrbios musculoesqueléticos16,19-21.  

Os estudos de Wang, Rempel, Harrison, Chan e Ritz22; Wang, Rempel, 

Hurwitz, Harrison, Janowitz e Ritz23 e Ozturk e Esin24, asseveram que a variedade de 

tarefas e de movimentos no trabalho está associada a menores prevalências de dor, 

especialmente em regiões superiores do corpo (esqueleto axial e membros 

superiores). Acrescentam que é natural a procura por tratamentos especializados 

quando os sintomas aparecem e acentuam-se, especialmente, por trabalhadores do 

sexo feminino. 

No presente estudo foram considerados fatores limitantes, a subjetividade 

dos sintomas, reduzindo-se a certeza acerca da veracidade da resposta da participante 

e, especificamente às costureiras autônomas, o deslocamento dos pesquisadores para 

as diferentes localidades onde se situam seus domicílios.  

Conclui-se que os sintomas osteomusculares apresentaram elevada 

prevalência, especialmente, nas costureiras autônomas. As regiões anatômicas dorsal, 

lombar, cervical, ombros e punhos/mãos/dedos foram os segmentos que mais 

apresentaram sintomas osteomusculares. Os sintomas ocorreram com maior 

frequência nas mulheres que atuavam a mais de 10 anos na profissão e a procura por 

tratamento de saúde ocorreu, principalmente, pelas mais sintomáticas. 
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Neste estudo, observou-se que nas costureiras de ambos os vínculos 

empregatícios os sintomas tiveram alta prevalência. Portanto, a fim de prevenir e 

minimizar os sintomas osteomusculares ocupacionais e suas importantes 

consequências negativas na qualidade de vida, produtividade no trabalho e 

capacidade funcional, recomenda-se a promoção de saúde física e mental, por meio 

da introdução e ampliação de ações preventivas e atenção ergonômica de 

empregadores e costureiros, sobretudo, autônomos. Reconhecendo a relevância e 

necessidade de aprofundamento do tema em questão, propõe-se a realização de 

pesquisas que associem a qualidade de vida e influência dos fatores psicossociais nos 

agravos à saúde de costureiras.  
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Este artigo baseia-se na tese de doutorado de Adroaldo José Casa Junior do ano de 

2018, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Goiás. O título da tese é “Satisfação no 

Trabalho e Sintomas Osteomusculares em Costureiras Autônomas e Empregadas da 

Região Metropolitana de Goiânia”. 

Título Resumido:  “Qualidade de vida no trabalho de costureiras” 

 

Análise da qualidade de vida no trabalho de costureiras da região metropolitana 

de Goiânia (Goiás) 

 

 

Work life quality analysis of seamstresses in the metropolitan region of Goiânia 

(Goiás) 

 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Investigar e comparar a qualidade de vida no trabalho de costureiras 

empregadas e autônomas da região metropolitana de Goiânia, Estado de Goiás, 

Brasil. Métodos: Tratou-se de um estudo transversal e analítico, realizado com 417 

profissionais de costura do Estado de Goiás, sendo 190 autônomas e 227 

empregadas. As mesmas foram submetidas ao Questionário de Qualidade de Vida no 

Trabalho-bref (QWLQ-bref) para avaliação dos aspectos físicos/saúde, pessoais, 

profissionais e psicológicos. Resultados: A média de idade foi de 39,1 (±13,1) anos. 

A média total de pontos da qualidade de vida no trabalho foi de 3,3 (±0,3), 

correspondendo a 55,1%, indicando que as mesmas se mostraram satisfeitas com a 

qualidade de vida no trabalho. Considerando os domínios separadamente, o 

físico/saúde foi classificado como satisfatório, enquanto que os domínios 

psicológico, pessoal e profissional foram neutros. Na comparação das costureiras 

empregadas e autônomas, diante das médias obtidas nos 4 domínios, observamos 

diferença significativa apenas no aspecto físico/saúde (p=0,02), com pontuação 

significativamente maior entre as autônomas. Conclusão: A fim de otimizar a 

qualidade de vida no trabalho das costureiras, recomenda-se a promoção da saúde 

física e mental, por meio de ajustes ergonômicos e ações preventivas e curativas. 

 

Palavras-chave: Indústria têxtil; Qualidade de vida; Trabalho; Epidemiologia; 

Saúde do trabalhador. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective:  Evaluate and compare the work life quality of self-employed and 

factory-employed seamstresses in the metropolitan region of Goiânia (Goiás). 
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Method: This is a cross-sectional and analytical study.  A total of 417 workers were 

evaluated, of which 190 were self-employed and 227 were factory-employed 

workers.  A Quality of Work Life Questionnaire-bref (QWLQ-bref) was used to 

evaluate the physical/health, personal, professional and psychological status of each 

worker.  Results: Participants had an average of 39,1 (±13,1) years of age. The total 

points average was 3,3 (±0,3) or 55,1%, indicating satisfactory work life quality. 

Looking at each component separately, the physical/health aspect was considered 

satisfactory, whereas psychological, personal and professional aspects were 

considered neutral. In the comparison of self-employed and factory-employed 

seamstresses, compared to the averages obtained in the 4 domains, we observed a 

significant difference only in the physical/health aspect (p=0,02), with a significantly 

higher score among the self-employed. Conclusion: In order to improve quality of 

work life among seamstresses, it is recommended the adoption of preventive/curative 

measures for physical and mental well-being and good ergonomic programs. 

 

Keywords: Textile Industry; Quality of Life; Work; Epidemiology; Worker’s 

Health. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atividade laboral é considerada necessária para suprir as necessidades na 

obtenção de renda, mas também para promover realização pessoal, status social, 

possibilidade de estabelecer e manter contatos interpessoais, constando num 

importante aspecto da vida das pessoas1.  

Com a procura constante das empresas pela produtividade e qualidade, num 

setor onde as mudanças são constantes, as exigências acabam surgindo na mesma 

proporção. Os trabalhadores são pressionados a cumprir metas estabelecidas e 

produzir resultados, gerando, muitas vezes, frustração e insatisfação com o trabalho2.  

A relação do homem com o trabalho é bastante conflitante por estar em 

conexão com os problemas de saúde decorrentes deste, destacando aqueles 

relacionados às doenças ocupacionais que, não obstante, incapacitam para o trabalho 

de forma temporária ou permanente, como resultado da sobrecarga do sistema 

osteomuscular, causando restrição funcional ao indivíduo3. 
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 O trabalho realizado por costureiras em seu ambiente profissional se 

destaca pelas posturas físicas incorretas adotadas, pela necessidade de destreza, 

concentração e atenção no exercício do ofício, sendo considerado um causador de 

estresse, dores no corpo, principalmente na coluna vertebral, diminuindo a circulação 

periférica e promovendo cansaço dos músculos de membros superiores e inferiores, 

por isso é considerado um trabalho exaustivo, repetitivo e monótono4. 

Os distúrbios na saúde do trabalhador, gerados pelo próprio trabalho em si e 

ambiente e condições de serviço, interferem na qualidade de vida, comprometendo o 

estado de saúde geral5. Tais fatores contribuem para a instalação de limitações 

funcionais e um nível de qualidade de vida precário6. 

Em razão disso, a indústria de confecção, em especial o setor de costura, 

tem sido alvo de grande preocupação, por possuir um ambiente de trabalho que pode 

oferecer riscos à saúde do trabalhador7. Para tanto, medidas protetivas têm sido 

criadas e aplicadas nestas empresas e as investigações científicas sobre a qualidade 

de vida destes trabalhadores mostram-se importantes na compreensão da íntima 

relação do trabalho com a qualidade de vida e bem-estar físico e emocional dos 

profissionais da costura. 

O objetivo do estudo foi investigar e comparar a qualidade de vida no 

trabalho de costureiras empregadas e autônomas da região metropolitana de Goiânia, 

Estado de Goiás, Brasil. 

 

MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado em conformidade com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Brasil, sendo aprovado pelo Comitê de Ética 
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em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), sob parecer 

de aprovação número 854.983/2014. Tratou-se de uma pesquisa transversal, analítica 

e comparativa, cuja coleta de dados foi realizada nos anos de 2015 e 2016, com 

costureiras autônomas e empregadas que prestavam serviço a 6 empresas de 

confecção das cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade, Estado de 

Goiás. 

A amostra foi de conveniência, uma vez que foram escolhidas costureiras de 

empresas a que os pesquisadores tinham fácil acesso, sendo composta por 417 

profissionais, destas, 190 autônomas e 227 empregadas. Tal número foi definido a 

partir de cálculo estatístico, pois para uma probabilidade de erro de 5% seriam 

necessárias ao menos 280 das 1030 costureiras que trabalhavam nesta função nas 

cidades participantes na ocasião da coleta dos dados, conforme dados 

disponibilizados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Confecção do Estado de Goiás 

(STIC-GO).  

Participaram do estudo as trabalhadoras que se enquadraram nos seguintes 

critérios de inclusão: mulheres com idade igual ou superior a 18 anos e costureiras 

autônomas ou empregadas que prestavam serviço às confecções pré-selecionadas das 

cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade, Estado de Goiás, Brasil. 

Foram selecionadas apenas mulheres, uma vez que o número de trabalhadores deste 

sexo é maior. Os critérios de exclusão abrangeram: indisponibilidade para o estudo, 

cirurgia realizada nos últimos 6 meses, presença de trauma musculoesquelético 

recente não relacionado ao trabalho, tempo de contratação inferior a 3 meses e 

desfrute de férias nos 3 meses antecedentes à coleta dos dados. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta: Ficha de Identificação 

e Avaliação com dados pessoais, antropométricos, sociodemográficos e avaliação 
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relacionada à atividade laboral e o Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho-

bref (QWLQ-bref), versão abreviada do Questionário de Qualidade de Vida no 

Trabalho-78 (QWLQ-78), desenvolvido por Cheremeta et al.5, sendo constituído de 

20 questões que englobam os mesmos 4 domínios do original e dos questionários da 

Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-bref e WHOQOL-100), físico/saúde, 

psicológico, pessoal e profissional. O estudo realizado para a construção do QWLQ-

bref, cuja versão original é brasileira, concluiu que o questionário abreviado pode ser 

utilizado com exatidão na avaliação da qualidade de vida no trabalho considerando 

suas necessidades e anseios, sendo possível a obtenção de resultados fiéis em relação 

ao instrumento original em um tempo reduzido5. 

Nesta escala, a pior resposta é 1 e a melhor é 5, exceto na questão 8, em que 

esta lógica é invertida. Os dados colhidos nesse questionário, a exemplo do modelo 

original (QWLQ-78), são colocados em uma escala que permite classificar o grau de 

satisfação com a qualidade de vida no trabalho da seguinte maneira: “Muito 

satisfatório” entre 77,5% e 100%, “Satisfatório” entre 55% e 77,5%, “Neutro” de 

45% a 55%, “Insatisfatório” de 22,5% e 45% e “Muito insatisfatório” com valores de 

0% a 22,5%8.  

Após a autorização das 6 empresas de confecção coparticipantes, realizou-se 

um estudo piloto com 20 costureiras selecionadas por conveniência com o objetivo 

de treinar as auxiliares da pesquisa, testar a forma de aplicação dos instrumentos, 

verificar se as perguntas dos questionários eram facilmente compreendidas pelas 

participantes e validar o layout dos instrumentos. Os dados destas 20 participantes 

foram incorporados à análise estatística, uma vez que o procedimento de coleta de 

dados não necessitou de alterações estruturais. 
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Com o encerramento do estudo piloto, as costureiras autônomas e 

empregadas que prestavam serviço especificamente às empresas selecionadas foram 

procuradas em seus ambientes de trabalho para a entrevista. Com os 

esclarecimentos a respeito do estudo, foram convidadas a participar, por meio da 

leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, 

posteriormente, responderam à Ficha de Identificação e Avaliação. Aquelas que se 

enquadraram nos critérios de inclusão, por meio de entrevista, preencheram o 

QWLQ-bref. As empregadas foram entrevistadas nas empresas, em locais 

apropriados e reservados, enquanto às autônomas foram procuradas em suas 

residências após agendamento realizado por telefone. 

A caracterização do perfil demográfico e laboral das costureiras autônomas e 

empregadas foi realizada em tabelas de contingência utilizando os valores de 

frequências absoluta (n) e relativa (%), além de média e desvio padrão. Na 

comparação dos grupos das costureiras autônomas e empregadas foi utilizado o teste 

do Qui-quadrado de Pearson e Mann-Whitney, sendo a normalidade dos dados 

verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Para a comparação da qualidade de 

vida no trabalho das costureiras empregadas e autônomas com o perfil 

sociodemográfico e laboral foi utilizado o teste de Mann-Whitney. O teste de qui-

Quadrado foi empregado para estabelecer a comparação da frequência das respostas 

dos grupos de costureiras autônomas e empregadas às perguntas do QWLQ-bref. A 

correlação de Spearman foi aplicada para verificar a relação dos valores obtidos pelo 

QWLQ-bref com as demais variáveis quantitativas dos grupos de costureiras 

autonômas e empregadas.  
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Os dados quantitativos foram tabulados no Excel e analisados com a 

utilização do Statistical Package of Social Sciences (SPSS), versão 24,0, sendo que 

em todas as comparações adotou-se um nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

RESULTADOS 

 

A média de idade das 417 participantes do estudo foi de 39,1 (±13,2) anos, 

sendo de 40,7 (±14,0) entre as autônomas e 37,7 (±12,2) nas empregadas, resultando 

numa diferença estatisticamente significante entre os 2 grupos de costureiras 

(p=0,028). Observa-se que o Índice de Massa Corporal (IMC) foi significativamente 

maior entre as costureiras empregadas (p<0,001) e o número de horas diárias de 

trabalho foi significativamente maior entre as autônomas (p<0,001). Os perfis 

antropométrico, sociodemográfico e relacionados às atividades laborais dos grupos 

podem ser vistos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Caracterização do perfil antropométrico, sociodemográfico e laboral das costureiras autônomas e empregadas. 

Goiás (Brasil), n=417, 2017. 

  
Grupos 

p 
Autônomas (n=190) Empregadas (n=227) 

 (Média ± Desvio padrão)  

Idade (anos)* 40,7 ± 14,0 37,7 ± 12,2 0,028 

IMC (kg/m2)* 22,3 ± 3,6 24,0 ± 3,4 <0,001 

 n (%)  

Faixa etária**,1    

18-39 anos 93 (48,9) 127 (55,9) 
0,15 

40-77 anos 97 (51,1) 100 (44,1) 

IMC (kg/m2) **    

Baixo Peso (<18,5) 29 (15,3) 9 (4,0) 

<0,001 Peso Adequado (18,5-24,9) 117 (61,6) 133 (58,6) 

Sobrepeso e Obesidade (≥25,0) 44 (23,2) 85 (37,4) 

Tempo de profissão**    

≤5 anos 72 (37,9) 102 (44,9) 

0,08 6-10 anos 46 (24,2) 62 (27,3) 

>10 anos 72 (37,9) 63 (27,8) 

Horas de trabalho/dia**    

≤8 horas 120 (63,2) 189 (83,3) 
<0,001 

>8 horas 70 (36,8) 38 (16,7) 

Atividade física regular**,2     

Não 130 (68,4) 163 (71,8) 
0,45 

Sim 60 (31,6) 64 (28,2) 

Medicamentos**    

Não 170 (89,5) 195 (85,9) 
0,27 

Sim 20 (10,5) 32 (14,1) 

Afastamento laboral temporário**    

Não 176 (92,6) 205 (90,3) 
0,40 

Sim 14 (7,4) 22 (9,7) 

Tratamento de saúde**,3    

Não 158 (83,2) 183 (80,6) 
0,50 

Sim 32 (16,8) 44 (19,4) 

*Mann-Whitney; **Qui-quadrado de Pearson;  

IMC – Índice de Massa Corporal 
1 Conforme a Organização Mundial de Saúde, o intervalo de 18 a <40 anos corresponde a Idade Adulto Jovem e Meia e 

Terceira Idades a ≥40 anos. 
2 De acordo com a Organização Mundial de Saúde a atividade física regular é caracterizada pela realização de atividade 

leve e moderada por mais de 150 minutos por semana. 
3 Considerou-se Tratamento de Saúde a realização de quaisquer tratamentos médico e/ou fisioterapêutico ocorrido nos 

últimos 12 meses. 
 

 

Considerando os domínios da qualidade de vida no trabalho das 417 

participantes da pesquisa, sem separá-las por vínculo empregatício, o físico/saúde 

obteve média de 3,4 (±0,4) pontos, correspondendo a 60,4%, sendo classificado 

como satisfatório; o psicológico de 3,1 (±0,6) pontos e 54,0%; o pessoal de 3,1 
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(±0,6) e 52,4%; e o profissional de 3,1 (±0,3) e 53,1%. Nos domínios psicológico, 

pessoal e profissional, a satisfação foi classificada como neutra. A média total de 

pontos da qualidade de vida no trabalho foi de 3,2 (±0,3), correspondendo a 55,1%, 

indicando satisfação com a qualidade de vida com o trabalho.  

A Tabela 2 apresenta a comparação dos domínios da qualidade de vida no 

trabalho e total entre as costureiras autônomas e empregadas, sendo que no domínio 

físico/saúde as autônomas apresentaram média de pontos significativamente superior 

em relação às empregadas (p=0,02), ou seja, mostraram-se melhor classificadas neste 

aspecto da qualidade de vida no trabalho. Nos demais domínios e no total, as médias 

foram semelhantes entre os grupos, sem diferenças estatisticamente significantes.  

 

Tabela 2. Resultado da comparação dos domínios da qualidade de vida no trabalho das 

costureiras autônomas e empregadas. Goiás (Brasil), n=417, 2017. 

Qualidade de Vida no Trabalho 
Grupos (Média ± DP) 

p* 
Autônomas (n=190) Empregadas (n=227) 

Físico/Saúde 3,4 ± 0,3 3,3 ± 0,4 0,02 

Psicológico 3,1 ± 0,6 3,1 ± 0,6 0,59 

Pessoal 3,0 ± 0,6 3,1 ± 0,6 0,21 

Profissional 3,1 ± 0,3 3,1 ± 0,3 0,52 

Total 3,1 ± 0,3 3,2 ± 0,3 0,70 

*Mann-Whitney 
DP – Desvio Padrão    

 

 

A Tabela 3 compara as respostas dadas pelas costureiras autônomas e 

empregadas às 20 questões do QWLQ-bref. Não foram encontradas diferenças 

significativas nas frequências gerais entre os grupos, indicando que o número de 

respondentes a cada questão foi semelhante. 
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Tabela 3. Comparação da frequência das respostas das costureiras autônomas e empregadas às perguntas do 

QWLQ-bref. Goiás (Brasil), n=417, 2017. 

  n (%) 

p* 
  

Muito  

Baixa  
(1) 

Baixa  

 
(2) 

Média  

 
(3) 

Boa 

 
(4) 

Muito  

Boa  
(5) 

Liberdade para criar no trabalho 
      

Autônomas 6 (3,2) 61 (32,1) 79 (41,6) 41 (21,6) 3 (1,6) 
0,86 

Empregadas 7 (3,1) 76 (33,5) 86 (37,9) 56 (24,7) 2 (0,9) 

Motivação para trabalhar 
      

Autônomas 0 (0,0) 44 (23,2) 96 (50,5) 43 (22,6) 7 (3,7) 
0,46 

Empregadas 0 (0,0) 43 (18,9) 117 (51,5) 52 (22,9) 15 (6,6) 

Igualdade no trabalho dos 

funcionários       

Autônomas 0 (0,0) 37 (19,5) 92 (48,4) 45 (23,7) 16 (8,4) 
0,58 

Empregadas 3 (1,3) 44 (19,4) 108 (47,6) 50 (22,0) 22 (9,7) 

Avaliação da qualidade do sono 
      

Autônomas 0 (0,0) 49 (25,8) 68 (35,8) 67 (35,3) 6 (3,2) 
0,10 

Empregadas 19 (8,4) 64 (28,2) 64 (28,2) 70 (30,8) 10 (4,4) 

Liberdade de expressão no trabalho 
      

Autônomas 0 (0,0) 58 (30,5) 63 (33,2) 59 (31,1) 10 (5,3) 
0,46 

Empregadas 0 (0,0) 81 (35,7) 77 (33,9) 62 (27,3) 7 (3,1) 

Realização com o trabalho executado 
      

Autônomas 0 (0,0) 60 (31,6) 73 (38,4) 46 (24,2) 11 (5,8) 
0,91 

Empregadas 0 (0,0) 70 (30,8) 82 (36,1) 59 (26,0) 16 (7,0) 

Orgulho da organização em que 

trabalha       

Autônomas 0 (0,0) 34 (17,9) 79 (41,6) 69 (36,3) 8 (4,2) 
0,94 

Empregadas 0 (0,0) 37 (16,3) 95 (41,9) 83 (36,6) 12 (5,3) 

Medida em que o sono prejudica o 

trabalho       

Autônomas 62 (32,6) 91 (47,9) 31 (16,3) 6 (3,2) 0 (0,0) 
0,32 

Empregadas 60 (26,4) 108 (47,6) 47 (20,7) 12 (5,3) 0 (0,0) 

Orgulho pela profissão 
      

Autônomas 0 (0,0) 55 (28,9) 59 (31,1) 50 (26,3) 26 (13,7) 
0,49 

Empregadas 0 (0,0) 58 (25,6) 61 (26,9) 72 (31,7) 36 (15,9) 

Qualidade na relação com superiores 

e subordinados       

Autônomas 0 (0,0) 50 (26,3) 77 (40,5) 58 (30,5) 5 (2,6) 
0,51 

Empregadas 1 (0,4) 56 (24,7) 90 (39,6) 67 (29,5) 13 (5,7) 

Medida em que a família avalia a 

profissão       

Autônomas 1 (0,5) 72 (37,9) 65 (34,2) 45 (23,7) 7 (3,7) 
0,98 

Empregadas 1 (0,4) 86 (37,9) 76 (33,5) 53 (23,3) 11 (4,8) 

Satisfação com a participação nas 

decisões da empresa       

Autônomas 0 (0,0) 33 (17,4) 86 (45,3) 64 (33,7) 7 (3,7) 
0,34 

Empregadas 0 (0,0) 50 (22,0) 107 (47,1) 66 (29,1) 4 (1,8) 

Satisfação com nível de 

responsabilidade no trabalho       

Autônomas 0 (0,0) 48 (25,3) 82 (43,2) 43 (22,6) 17 (8,9) 
0,39 

Empregadas 0 (0,0) 43 (18,9) 111 (48,9) 49 (21,6) 24 (10,6) 

Treinamentos oferecidos pela 

empresa       

Autônomas 0 (0,0) 40 (21,1) 70 (36,8) 63 (33,2) 17 (8,9) 
0,48 

Empregadas 0 (0,0) 42 (18,5) 83 (36,6) 71 (31,3) 31 (13,7) 

Respeito pelos colegas e superiores 
      

Autônomas 4 (2,1) 50 (26,3) 71 (37,4) 40 (21,1) 25 (13,2) 0,51 
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Empregadas 5 (2,2) 44 (19,4) 86 (37,9) 56 (24,7) 36 (15,9) 

Satisfação com variedades das tarefas 

que realiza       

Autônomas 0 (0,0) 0 (0,0) 79 (41,6) 77 (40,5) 34 (17,9) 
0,16 

Empregadas 0 (0,0) 0 (0,0) 74 (32,6) 105 (46,3) 48 (21,1) 

Atendimento das necessidades 

fisiológicas básicas       

Autônomas 0 (0,0) 29 (15,3) 96 (50,5) 53 (27,9) 12 (6,3) 
0,41 

Empregadas 0 (0,0) 46 (20,3) 117 (51,5) 54 (23,8) 10 (4,4) 

Espírito de camaradagem no 

trabalho       

Autônomas 3 (1,6) 41 (21,6) 85 (44,7) 58 (30,5) 3 (1,6) 
0,91 

Empregadas 4 (1,8) 54 (23,8) 98 (43,2) 65 (28,6) 6 (2,6) 

Medida em que se sente confortável 

no trabalho       

Autônomas 0 (0,0) 29 (15,3) 84 (44,2) 63 (33,2) 14 (7,4) 
0,10 

Empregadas 0 (0,0) 20 (8,8) 93 (41,0) 92 (40,5) 22 (9,7) 

Satisfação com a qualidade de vida 

no trabalho       

Autônomas 0 (0,0) 51 (26,8) 70 (36,8) 63 (33,2) 6 (3,2) 
0,16 

Empregadas 1 (0,4) 72 (31,7) 64 (28,2) 75 (33,0) 15 (6,6) 

*Qui-quadrado 

 

 

A Tabela 4 apresenta as comparações realizadas entre a pontuação total da 

qualidade de vida no trabalho das costureiras empregadas e autônomas, em relação à 

faixa etária, IMC, tempo de profissão, horas diárias de trabalho, atividade física 

regular, uso de medicamentos, afastamento laboral temporário e realização de 

tratamento médico e/ou fisioterapêutico nos últimos 12 meses. Diferença 

estatisticamente significante foi encontrada na comparação dos grupos quanto ao 

IMC, haja vista que as costureiras empregadas com peso adequado apresentaram 

maior média de pontos no QWLQ-bref em relação às autônomas com o mesmo 

enquadramento do IMC.  
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Tabela 4. Resultado da comparação das médias da qualidade de vida no trabalho QWLQ-bref total com o perfil 

antropométrico, sociodemográfico e laboral das costureiras autônomas e empregadas. Goiás (Brasil), n=417, 

2017. 

  
QVT (Média ± Desvio padrão) 

p* 
Autônomas (n=190) Empregadas (n=227) 

Faixa etária**,1 
   

18-39 anos 3,19 ± 0,34 3,20 ± 0,39 0,93 

40-77 anos 3,19 ± 0,38 3,21 ± 0,39 0,65 

IMC (kg/m2)** 
   

Baixo Peso (<18,5) 3,32 ± 0,36 3,38 ± 0,41 0,35 

Peso Adequado (18,5-24,9) 3,15 ± 0,34 3,27 ± 0,40 0,02 

Sobrepeso e Obesidade (≥25,0) 3,22 ± 0,40 3,09 ± 0,34 0,10 

Tempo de profissão** 
   

≤5 anos 3,17 ± 0,35 3,23 ± 0,38 0,18 

6-10 anos 3,23 ± 0,36 3,17 ± 0,42 0,20 

>10 anos 3,19 ± 0,37 3,20 ± 0,38 0,72 

Horas de trabalho/dia** 
   

≤8 horas 3,21 ± 0,38 3,19 ± 0,39 0,85 

>8 horas 3,16 ± 0,33 3,26 ± 0,39 0,35 

Atividade física regular**,2  
   

Não 3,21 ± 0,36 3,18 ± 0,37 0,65 

Sim 3,16 ± 0,36 3,26 ± 0,42 0,15 

Medicamentos** 
   

Não 3,17 ± 0,35 3,20 ± 0,39 0,43 

Sim 3,39 ± 0,39 3,23 ± 0,39 0,23 

Afastamento laboral temporário** 
   

Não 3,20 ± 0,37 3,20 ± 0,39 0,96 

Sim 3,13 ± 0,18 3,26 ± 0,38 0,28 

Tratamento de saúde**,3 
   

Não 3,20 ± 0,36 3,20 ± 0,39 0,82 

Sim 3,13 ± 0,36 3,24 ± 0,40 0,14 

*Mann-Whitney 
IMC - Índice de Massa Corporal; QVT - Qualidade de Vida no Trabalho 
1 Conforme a Organização Mundial de Saúde, o intervalo de 18 a <40 anos corresponde a Idade Adulto Jovem 

e Meia e Terceira Idades a ≥40 anos. 
2 De acordo com a Organização Mundial de Saúde a atividade física regular é caracterizada pela realização de 
atividade leve e moderada por mais de 150 minutos por semana. 
3 Considerou-se Tratamento de Saúde a realização de quaisquer tratamentos médico e/ou fisioterapêutico 

ocorrido nos últimos 12 meses. 
 

 

Na Tabela 5 podem ser vistos os resultados das comparações realizadas 

entre os domínios e total da qualidade de vida no trabalho, entre si e com a idade, 

IMC, anos de profissão e horas diárias de trabalho. A análise foi realizada 

separadamente nas costureiras autônomas e empregadas. 
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No grupo de costureiras autônomas, observa-se que quanto maior a idade, 

maior o IMC e o tempo na profissão. Entre as empregadas, verificou-se forte e direta 

relação entre a idade e o tempo na profissão, bem como, menor pontuação nos 

domínios físico/saúde, profissional e total nas costureiras com maior IMC. Nos 2 

grupos, encontrou-se que os domínios do QWLQ-bref relacionaram-se diretamente 

com a pontuação total da qualidade de vida no trabalho. 

 

Tabela 5. Resultado da correlação de Spearman entre as variáveis exploratórias e a qualidade de vida no trabalho 

das costureiras autônomas e empregadas. Goiás (Brasil), n=417, 2017. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autônomas (n=190) 
         

1. Idade 
         

2. IMC 0,27** 
        

3. Profissão (anos) 0,67** 0,13 
       

4. Horas diárias 0,15 0,01 0,05 
      

5. Físico/Saúde 0,10 -0,13 0,04 0,19 
     

6. Psicológico 0,02 -0,04 0,01 -0,09 0,08 
    

7. Pessoal -0,08 0,01 -0,05 -0,12 0,03 0,44** 
   

8. Profissional 0,01 -0,10 0,00 0,05 0,19 0,58** 0,48** 
  

9. Total 0,01 -0,07 0,00 -0,03 0,37** 0,81** 0,74** 0,78** 
 

Empregadas (n=227) 
         

1. Idade 
         

2. IMC -0,01 
        

3. Profissão (anos) 0,79** 0,03 
       

4. Horas diárias -0,13 -0,02 -0,16 
      

5. Físico/Saúde -0,07 -0,20** -0,07 -0,05 
     

6. Psicológico -0,02 -0,17 -0,02 0,10 0,05 
    

7. Pessoal 0,02 -0,07 -0,01 0,04 -0,03 0,65** 
   

8. Profissional 0,01 -0,26** -0,06 0,06 0,05 0,57** 0,52** 
  

9. Total -0,05 -0,22** -0,07 0,06 0,28** 0,86** 0,82** 0,73**   

**p < 0,01 
         

IMC - Índice de Massa Corporal 

 

 

DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, a qualidade de vida no trabalho foi classificada como 

satisfatória, assim como ocorreu especificamente com o domínio físico/saúde. Os 
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domínios psicológico, pessoal e profissional foram neutros. Segundo Sousa et al.9 o 

trabalho é causador de fatores desgastantes e intensificadores, que são determinantes 

nos processos saúde-doença vivenciados pelos trabalhadores e da qualidade de vida 

no trabalho. 

Qualidade de vida no trabalho abrange os aspectos físicos, ambientais e 

psicológicos inerentes ao trabalho, exigindo análise objetiva e subjetiva de todos 

esses aspectos para se obter o grau de satisfação de cada colaborador, mas não existe 

um padrão de qualidade de vida que possa ser satisfatório a todos, pois cada 

indivíduo tem uma necessidade diferente de acordo com sua cultura e convicções10. 

Num passado não muito distante, o trabalhador possuía o controle do seu 

trabalho, criava e recriava os instrumentos de que necessitava, desenvolvia todo o 

processo de fabricação, detinha o domínio de todas as etapas da confecção do seu 

produto e produzia o necessário para seu sustento11-13. Com a chegada das primeiras 

fábricas, o trabalhador perdeu paulatinamente sua autonomia e precisou subordinar-

se às regras do capital, a prioridade passou a ser a quantidade e posteriormente a 

qualidade do produto, visando sempre ao lucro. Neste contexto, mesmo com os 

cuidados que as empresas passaram a ter, verifica-se a precariedade física e mental a 

que os trabalhadores podem ser submetidos, com redução da qualidade de vida e 

dificuldade para obter êxito e satisfação plena14. 

A pesquisa de Mendes et al.15, realizada com 67 costureiras empregadas de 

4 empresas de confecção de Santa Helena, Paraná, aponta níveis satisfatórios de 

qualidade de vida, com bons escores em todos os domínios investigados. Estudo 

realizado por Aquino et al.7, utilizando um modelo de Walton, avaliou a qualidade de 

vida no trabalho de 53 costureiros de uma indústria de confecção do Noroeste do 
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Paraná e constatou-se uma média de pontos elevada, indicando satisfação destes 

funcionários com a vida e o trabalho. 

No estudo de Praia et al.16 com costureiras da indústria de confecções da 

cidade de Coari, Amazonas, foram encontrados níveis baixos para todos os domínios, 

sobretudo, “aspectos emocionais”, “limitação funcional” e “aspecto geral de saúde”, 

indicando baixa qualidade de vida no trabalho. Moretto et al.17 examinaram a 

qualidade de vida com o SF-36 118 costureiras de Indaial, Santa Catarina e 

observaram escores reduzidos nos domínios “estado geral de saúde”, “vitalidade” e 

“dor”.  

Em nosso estudo, as autônomas apresentaram melhor classificação no 

domínio físico/saúde da qualidade de vida no trabalho em relação às empregadas. 

Profissionais que possuem a oportunidade de fazer interrupções para descanso, 

ligarem-se a outros assuntos, com atuação independente e próxima à família e 

capazes de modificarem suas rotinas enquanto executam o trabalho, adoecem menos, 

apresentam menos alterações musculoesqueléticas decorrentes desta atividade, são 

mais felizes e têm qualidade de vida ampliada18.   

Em estudo conduzido por Gomes, Carvalho e Nisihara19 em que se avaliou a 

qualidade de vida de 301 costureiros da cidade de Cianorte, Paraná, por meio do SF-

36, observou-se que tais trabalhadores apresentaram índices insatisfatórios na 

qualidade de vida, especialmente, nos domínios “dor”, “estado geral de saúde”, 

“vitalidade” e “saúde mental”. Os valores encontrados nos autônomos foram 

significativamente inferiores aos vistos nos empregados. Estes resultados divergem 

parcialmente dos mencionados em nosso estudo. 
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Em nosso estudo não foram encontradas diferenças significativas nas 

frequências gerais entre as costureiras autônomas e empregadas nas respostas às 20 

questões do QWLQ-bref.   

As empresas não têm obrigação de fornecer as mesmas condições de 

trabalho e segurança às profissionais autônomas, tampouco controla o número de 

horas diárias trabalhadas, podendo gerar discrepância no conforto e satisfação em 

relação à trabalhadora com vínculo empregatício, por outro lado, há vantagens em se 

desenvolver a atividade ocupacional na residência, tais como, flexibilidade de 

horário, maior convívio social e remuneração mais justa. Tais vantagens e 

desvantagens entre profissionais com diferentes vínculos, pode ocasionar equilíbrio, 

fazendo com que a qualidade de vida se equivalha19. 

Observou-se diferença estatisticamente significante na comparação dos 

grupos quanto ao IMC, uma vez que as costureiras empregadas com peso adequado 

apresentaram maior média de pontos no QWLQ-bref em relação às autônomas com o 

mesmo enquadramento do IMC. Não foram encontrados estudos que apresentem esta 

comparação ou subsidiem tal achado, assim, acredita-se que este resultado alcançado 

possa ter sido obtido casualmente. 

Constatou-se nas costureiras autônomas que quanto maior a idade, 

significativamente maior era o IMC. Nas empregadas, viu-se pontuação 

significativamente menor no total da qualidade de vida no trabalho e nos domínios 

físico/saúde e profissional quanto maior se mostrava o IMC. A operação de 

equipamentos de costura depende da postura sentada prolongada que favorece 

desordens musculoesqueléticas e aumenta a probabilidade de sobrepeso e risco para 

doenças cardiovasculares. Costureiras mais velhas apresentam maior tempo dedicado 
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à profissão e estão mais propensas às doenças cardiovasculares e respiratórias 

decorrentes da obesidade20,21. 

Segundo Cardoso Junior22 os trabalhadores que permanecem muitas horas 

diárias na posição sentada, durante o período de trabalho, são justamente os que 

possuem vida sedentária, podendo resultar em consequências associadas à obesidade, 

constando, necessariamente, no desequilíbrio entre a falta de atividade física e o 

excesso de consumo de alimentos calóricos. 

A atividade física associada à alimentação balanceada proporciona bem-

estar aos indivíduos e satisfação profissional, assim, vários programas de saúde 

ocupacional vinculam estas práticas no local de trabalho, promovendo saúde, 

potencializando a produtividade e reduzindo o absenteísmo21. Caetano et al.20 

asseveram que mulheres praticantes de atividade física tendem a apresentar menores 

taxas de obesidade, consequentemente, maior disposição para a família e trabalho, 

conquistando uma vida qualitativamente melhor. Os exercícios físicos são válidos 

para a população geral, principalmente para costureiras que permanecem longos 

períodos sentadas23.  

No presente estudo foram considerados fatores limitantes, para as 

costureiras autônomas, o deslocamento dos pesquisadores às diferentes localidades 

onde se situam seus domicílios, além do reduzido número de estudos realizados 

acerca da qualidade de vida de costureiros, em seus vários aspectos e a relação desta 

com o vínculo empregatício.  

Conclui-se que a qualidade de vida no trabalho total foi classificada como 

satisfatória, a exemplo do domínio físico/saúde. Os domínios pessoal, profissional e 

psicológico foram avaliados pelas costureiras como neutro. As autônomas 

mostraram-se mais satisfeitas no aspecto físico/saúde que as empregadas, apesar de 
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trabalharem diariamente um número maior de horas. Não se observou diferença 

significativa nas frequências gerais entre costureiras autônomas e empregadas nas 

respostas dadas às questões do QWLQ-bref. No grupo de costureiras autônomas, 

observa-se que quanto maior a idade, maior o IMC e o tempo na profissão. Entre as 

empregadas, verificou-se forte e direta relação entre a idade e o tempo na profissão, 

bem como, menor pontuação nos domínios físico/saúde, profissional e total nas 

costureiras com maior IMC. 

A fim de ampliar a qualidade de vida no trabalho, recomenda-se o 

monitoramento da saúde física e mental dos profissionais de costura e a introdução e 

ampliação de ações preventivas e atenção ergonômica, sobretudo, autônomos. 

Reconhecendo a relevância e necessidade de aprofundamento do tema em questão, 

propõe-se a realização de pesquisas que associem a qualidade de vida nos seus 

diversos aspectos e a influência dos fatores psicossociais na saúde das costureiras.  
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5 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos concluímos que: 

 O IMC foi significativamente maior nas costureiras empregadas. 

 O número de horas diárias de trabalho foi significativamente maior 

nas autônomas.  

 Os sintomas osteomusculares apresentaram elevada prevalência, 

especialmente, nas costureiras autônomas.  

 As regiões cervical, dorsal, lombar, ombros e punhos/mãos/dedos 

foram os segmentos anatômicos que mais apresentaram dor, 

dormência e formigamento.  

 Os sintomas estiveram significativamente mais presentes nas 

mulheres que atuavam há mais de 10 anos na profissão. 

 A procura por tratamento de saúde (médico e/ou fisioterapêutico) 

ocorreu, principalmente, pelas mais sintomáticas. 

 A QVT total foi classificada como satisfatória, a exemplo do domínio 

físico/saúde. Os domínios pessoal, profissional e psicológico foram 

avaliados pelas costureiras como neutro.  

 As autônomas mostraram-se mais satisfeitas no aspecto físico/saúde 

que as empregadas.  

 Não se observou diferença significativa nas frequências gerais entre 

costureiras autônomas e empregadas nas respostas dadas às 

questões do QWLQ-bref.  

 No grupo de costureiras autônomas, quanto maior a idade, maior foi o 

IMC e o tempo na profissão.  

 Entre as empregadas, verificou-se forte e direta relação entre a idade 

e o tempo na profissão, bem como, menor pontuação nos domínios 

físico/saúde, profissional e total nas costureiras com maior IMC. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa possibilitou atender os objetivos estabelecidos no 

projeto e proporcionou novos questionamentos. A reflexão proposta 

evidenciou os diferentes aspectos que se mostraram como fundamentais 

para a QVT e sintomas osteomusculares das profissionais de costura.  

Há pouca literatura científica nacional e internacional acerca dos 

sintomas físicos e QV de profissionais da indústria têxtil, sobretudo, da 

costura, porém, nota-se crescente interesse nos aspectos que permeiam a 

saúde ocupacional, física, mental e psicossocial destes.  

O primeiro artigo que compõe a presente tese objetivou, por meio da 

aplicação do QNSO, compreender a presença de sintomas osteomusculares 

e fatores associados em costureiras autônomas e empregadas do Estado de 

Goiás, Brasil, permitindo determinar a prevalência e localização anatômica 

destes, e a relação existente entre a dor, dormência e formigamento com as 

diversas outras variáveis, tais como, vínculo de trabalho, idade e tempo de 

atuação na profissão. 

A presença de dor e demais sintomas pelo adoecimento do aparelho 

locomotor gera sofrimento físico e psicológico, compromete a QV, a 

capacidade para a realização do trabalho e as relações sociais. Assim, 

torna-se extremamente importante a discussão sobre a evolução nas 

condições de trabalho, a relação entre empresas e seus funcionários e o que 

preconizam e asseguram as leis trabalhistas quanto à promoção de saúde 

aos trabalhadores. 

O segundo artigo científico visou investigar e comparar a QVT, 

utilizando o QWLQ-bref, em costureiras autônomas e empregadas do Estado 

de Goiás, Brasil, sendo possível avaliar separadamente e em conjunto os 

domínios que permeiam o assunto. 

A abrangência do significado do termo QV torna sua análise mais 

complexa, dificultando o entendimento da relação dos seus domínios, 

podendo afastar os pesquisadores deste tema. 
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Ao longo da pesquisa, verificou-se que o conceito de QVT pode ser 

definido de diferentes formas e ser explicado por diversos campos do 

conhecimento, o que gerou certa dificuldade em definir quais conceitos 

poderiam ser dirigidos ao trabalho das costureiras. É válido considerar que 

QVT não diz respeito apenas à saúde enquanto ausência de doença, pois 

saúde não é um conceito universal, ou seja, este resultado é um conjunto de 

fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, coletivos e individuais, que 

se combinam em circunstâncias específicas, resultando em comunidades 

mais ou menos saudáveis. 

Contudo, é importante destacar limitações na execução da pesquisa 

e desenvolvimento dos 2 artigos: a) o QNSO é um instrumento que não 

permite caracterizar mais detalhadamente os sintomas osteomusculares e 

não é específico para atividades ocupacionais, podendo gerar viés de 

informação, mesmo que durante a coleta de dados os participantes tenham 

sido estimulados a descrever os sintomas intrinsecamente relacionados à 

profissão exercida;  b) algo semelhante pode ter ocorrido com o QWLQ-bref, 

haja vista que não é possível confirmar a veracidade das informações 

fornecidas pelas participantes, c) ambos os instrumentos não abordam 

dados pessoais, sociais e econômicos, havendo necessidade de 

desenvolver separadamente uma ficha para a obtenção de tais informações, 

d) por fim, ressalto uma certa dificuldade para coletar os dados das 

autônomas, devido aos grandes deslocamentos dos pesquisadores às 

residências. 

A fim de prevenir e minimizar os sintomas osteomusculares 

ocupacionais e suas importantes consequências negativas na QV, 

produtividade no trabalho e capacidade funcional, recomenda-se a 

promoção de saúde física e mental, por meio da introdução e ampliação de 

ações preventivas e atenção ergonômica de empregadores e costureiros, 

sobretudo, autônomos. Para tanto, é necessária a adequação ergonômica 

dos ambientes de trabalho, tanto empresas quanto residências, oferta de 

palestras educativas acerca de cuidados com a saúde dentro e fora da 

empresa, fazendo-os compreender e evitar os eventos nocivos, realização 

de cinesioterapia laboral juntamente com frequentes intervalos para 

descanso ao longo da jornada de trabalho, conscientização postural e 
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corporal sob assessoria de fisioterapeutas capacitados, incentivo à prática 

esportiva e demais hábitos de promoção de saúde e acompanhamento 

nutricional visando redução de peso e corpo saudável. 

Entendemos que é fundamental a devolutiva dos resultados da 

pesquisa às empresas e costureiras participantes. Para tanto, os artigos já 

foram repassados às confecções, solicitando que a informação fosse 

estendida às costureiras empregadas. Como estratégia para devolução às 

autônomas, serão envolvidos estudantes de Fisioterapia da PUC Goiás, a 

fim de explicar as conclusões dos artigos e oferecer palestras educativas 

com o intuito de minimizar o risco de sintomas musculoesqueléticos e 

melhorar a QVT.  

As empresas devem propiciar aos seus colaboradores ações 

preventivas e oportunidades de fortalecer relacionamentos interpessoais, 

através de programas relacionados à QVT. Ainda nesse contexto, a QVT 

pode ser oportunizada por meio da própria atividade laboral no prazer de se 

fazer o que se gosta, bem como fora do ambiente de trabalho em programas 

culturais e de lazer com a família e os amigos.  

Nas empresas pesquisadas, constatou-se que não há quaisquer 

medidas de prevenção implantadas, assim, os resultados aqui descritos 

poderão servir como fonte de dados para auxiliar no desenvolvimento da 

QVT e de programas de combate aos sintomas de suas costureiras. Esse 

estudo poderá ser replicado em outras instituições na tentativa de encontrar 

categorias semelhantes que possam fundamentar o desenvolvimento teórico 

que discuta as singularidades da QV destes profissionais.  

Reconhecendo a relevância e necessidade de aprofundamento do 

tema em questão, propõe-se a realização de pesquisas que descrevam a 

influência dos fatores psicossociais nos agravos à saúde de costureiras, nos 

sintomas osteomusculares e na QV. 
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Anexo A 

 
Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC Goiás) 
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Anexo B 

 

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) 

 
Com base na figura humana ilustrada abaixo, você deverá registrar a frequência em 

que tem sentido dor, dormência, formigamento ou desconforto nas regiões numeradas no 
desenho do corpo. Suas opções de resposta são: 

                                   

         Não           Raramente          Com frequência                                  Sempre            

 
Por favor, não deixe nenhuma questão em branco, mesmo se você não tiver nenhum 

problema em nenhuma parte do corpo.  
Para responder, circule o número correspondente considerando as regiões do corpo 

conforme ilustra a figura abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3
                
S 
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Considerando os últimos 12 meses, você tem tido algum sintoma (dor, dormência, 

formigamento) nas seguintes regiões: 

1- Pescoço/Região cervical? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

2- Ombros? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

3- Braços? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

4- Cotovelos? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

5- Antebraços? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

6- Punhos/Mãos /Dedos? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

7- Região dorsal? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

8- Região lombar? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

9- Quadris/coxas? 0  Não  1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

10-  Joelhos? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

11- Pés/Tornozelo/Dedos? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

 

Considerando os últimos 7 dias, você tem tido algum sintoma (dor, dormência, formigamento) 

nas seguintes regiões: 

1- Pescoço/Região cervical? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

2- Ombros? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

3- Braços? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

4- Cotovelos? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

5- Antebraços? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

6- Punhos/Mãos /Dedos? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

7- Região dorsal? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

8- Região lombar? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

9- Quadris/coxas? 0  Não  1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

10-  Joelhos? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

11- Pés/Tornozelo/Dedos? 0  Não 1  Raramente 2  Com frequência 3  Sempre 

 
 
1. Considerando suas respostas do quadro acima, nos últimos 12 meses você teve algum 
sintoma (dor, dormência, formigamento) que provocou o afastamento do trabalho? 
                                       (     ) SIM                              (     ) NÃO 
 
2. Considerando suas respostas do quadro acima, nos últimos 12 meses você procurou 
alguma forma de tratamento médico ou fisioterapêutico para resolução dos sintomas (dor, 
dormência, formigamento)? 

                          (     ) SIM                            (     ) NÃO 

 

 

Muito obrigado pela colaboração! 
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Anexo C 

 

Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho-bref (QWLQ-bref) 

 

Este questionário tem como objetivo avaliar a qualidade de vida no trabalho, sob o 
ponto de vista pessoal, de saúde, psicológico e profissional.  

Por favor, responda todas as questões.  
Caso não tenha certeza sobre qual resposta dar, sugiro escolher entre as alternativas a 

que lhe parece ser a mais adequada, sendo normalmente esta a primeira escolha.  
Por favor, tenha em mente as duas últimas semanas para responder as questões.  
Exemplo: 

Você deve circular o número que melhor corresponde a sua realidade, relembrando, 
pensando apenas nas últimas duas semanas.  

Por favor, leia com atenção as questões e escolha o número que lhe parecer a melhor 
resposta.  
 
 
 
 
 
 

1 

Como você avalia sua liberdade para criar coisas novas no trabalho? 

Muito baixa Baixa Média Boa Muito boa 

1 2 3 4 5 

2 

Em que medida você avalia sua motivação pra trabalhar? 

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

1 2 3 4 5 

3 

como você avalia a igualdade de tratamento entre os funcionários? 

Muito ruim Ruim Média Boa Muito boa 

1 2 3 4 5 

4 

Em que medida você avalia seu sono? 

Muito ruim Ruim Média Bom Muito bom 

1 2 3 4 5 

5 

Como você avalia sua liberdade de expressão no seu trabalho? 

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

1 2 3 4 5 

6 

Você se sente realizado com o trabalho que faz? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

7 

Em que medida você possui orgulho da organização na qual trabalha? 

Muito pouco Pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

8 

Em que medida algum problema com o sono prejudica seu trabalho? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

Quanto você se preocupa com dores ou desconfortos no trabalho? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9 

Em que medida você avalia o orgulho pela sua profissão? 

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

1 2 3 4 5 

10 

Como você avalia a qualidade da sua relação com seus superiores e/ou 
subordinados? 

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

1 2 3 4 5 

11 

Em que medida sua família avalia seu trabalho? 

Muito ruim Ruim Médio Bom Muito bom 

1 2 3 4 5 

12 

Em que medida você está satisfeito com o seu nível de participação nas decisões 
da empresa? 

Muito pouco Pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

13 

Você está satisfeito com o seu nível de responsabilidade no trabalho? 

Nada Pouco Médio Bastante Completamente 

1 2 3 4 5 

14 

Você se sente satisfeito com os treinamentos dados pela organização? 

Nada Pouco Médio Bastante Completamente 

1 2 3 4 5 

15 

Em que medida você é respeitado pelos seus colegas e superiores? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

16 

Você se sente satisfeito com a variedade das tarefas que realiza? 

Nada Pouco Médio Bastante Completamente 

1 2 3 4 5 

17 

Suas necessidades fisiológicas básicas são satisfeitas adequadamente? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

18 

Como você avalia o espírito de camaradagem no seu trabalho? 

Muito ruim Ruim Médio Bom Muito bom 

1 2 3 4 5 

19 

Em que medida você se sente confortável no ambiente de trabalho? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

20 

O quanto você está satisfeito com a sua qualidade de vida no trabalho? 

Nada Pouco Médio Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
 

 

Muito obrigado pela colaboração! 
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Anexo D  

 
Normas de Publicação e Declaração de Submissão à Revista de Saúde 

Pública 
 

Artigo 1 
 

 

 
 

 
 
Instruções aos Autores 
1. Informações gerais2. Categorias de artigos3. Dados de identificação do 
manuscrito4. Conflito de interesses5. Declarações e documentos6. Preparo do 
manuscrito7. Checklist para submissão8. Processo editorial9. Taxa de 
publicação 
1. Informações gerais 
São aceitos manuscritos nos idiomas: português, espanhol e inglês. 
O texto de manuscrito de pesquisa original deve seguir a estrutura conhecida 
como IMRD: Introdução, Métodos, Resultados e Discussão (Estrutura do 
Texto). Manuscritos baseados em pesquisa qualitativa podem ter outros 
formatos, admitindo-se Resultados e Discussão em uma mesma seção e 
Considerações Finais/Conclusões. Outras categorias de manuscritos (revisões, 
comentários etc.) seguem os formatos de texto a elas apropriados. 
Os estudos devem ser apresentados de forma que qualquer pesquisador 
interessado possa reproduzir os resultados. Para isso estimulamos o uso das 
seguintes recomendações, de acordo com a categoria do manuscrito 
submetido: 
•CONSORT – checklist e fluxograma para ensaios controlados e randomizados 
•STARD – checklist e fluxograma para estudos de acurácia diagnóstica 
•MOOSE – checklist e fluxograma para metanálises e revisões sistemáticas de 
estudos observacionais 
•PRISMA – checklist e fluxograma para revisões sistemáticas e metanálises 
•STROBE – checklist para estudos observacionais em epidemiologia 
•RATS – checklist para estudos qualitativos 
Pormenores sobre os itens exigidos para apresentação do manuscrito estão 
descritos de acordo com a categoria de artigos. 
 
2. Categorias de artigos 
a) Artigos Originais 
Incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-
experimentais, avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises 
de decisão e estudos sobre avaliação de desempenho de testes diagnósticos 
para triagem populacional. Cada artigo deve conter objetivos e hipóteses 
claras, desenho e métodos utilizados, resultados, discussão e conclusões. 
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Incluem também ensaios teóricos (críticas e formulação de conhecimentos 
teóricos relevantes) e artigos dedicados à apresentação e discussão de 
aspectos metodológicos e técnicas utilizadas na pesquisa em saúde pública. 
Neste caso, o texto deve ser organizado em tópicos para guiar o leitor quanto 
aos elementos essenciais do argumento desenvolvido. 
Instrumentos de aferição em pesquisas populacionais 
Manuscritos abordando instrumentos de aferição podem incluir aspectos 
relativos ao desenvolvimento, a avaliação e à adaptação transcultural para uso 
em estudos populacionais, excluindo-se aqueles de aplicação clínica, que não 
se incluem no escopo da RSP. 
Aos manuscritos de instrumentos de aferição, recomenda-se que seja 
apresentada uma apreciação detalhada do construto a ser avaliado, incluindo 
seu possível gradiente de intensidade e suas eventuais subdimensões. O 
desenvolvimento de novo instrumento deve estar amparado em revisão de 
literatura, que identifique explicitamente a insuficiência de propostas prévias e 
justifique a necessidade de novo instrumental. 
Deve ser detalhada a proposição, a seleção e a confecção dos itens, bem 
como o emprego de estratégias para adequá-los às definições do construto, 
incluindo o uso de técnicas qualitativas de pesquisa (entrevistas em 
profundidade, grupos focais etc.), reuniões com painéis de especialistas, entre 
outras. O trajeto percorrido na definição da forma de mensuração dos itens e a 
realização de pré-testes com seus conjuntos preliminares necessitam ser 
descritos no texto. A avaliação das validades de face, conteúdo, critério, 
construto e/ou dimensional deve ser apresentada em detalhe. 
Análises de confiabilidade do instrumento também devem ser apresentadas e 
discutidas, incluindo-se medidas de consistência interna, confiabilidade teste-
reteste e/ou concordância inter-observador. Os autores devem expor o 
processo de seleção do instrumento final e situá-lo em perspectiva crítica e 
comparativa com outros instrumentos destinados a avaliar o mesmo construto 
ou construtos semelhantes. 
Para os manuscritos sobre adaptação transcultural de instrumentos de 
aferição, além de atender, de forma geral, às recomendações supracitadas, 
faz-se necessário explicitar o modelo teórico norteador do processo. Os 
autores devem, igualmente, justificar a escolha de determinado instrumento 
para adaptação a um contexto sociocultural específico, com base em 
minuciosa revisão de literatura. Finalmente, devem indicar explicitamente quais 
e como foram seguidas as etapas do modelo teórico de adaptação no trabalho 
submetido para publicação. 
Obs: O instrumento de aferição deve ser incluído como anexo dos artigos 
submetidos. 
No preparo do manuscrito, além das recomendações citadas, verifique as 
instruções de formatação a seguir. 
Formatação: 

 Devem conter até 3.500 palavras (excluindo resumos, tabelas, figuras e 
referências). 

 Número de tabelas/figuras: até 5 no total. 
 Número de referências: até 30 no total. 
 Resumos no formato estruturado com até 300 palavras. 

b) Comunicações breves 
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São relatos curtos de achados que apresentam interesse para a saúde pública, 
mas que não comportam uma análise mais abrangente e uma discussão de 
maior fôlego. 
Formatação: Sua apresentação deve acompanhar as mesmas normas 
exigidas para artigos originais. 

 Devem conter até 1.500 palavras (excluindo resumos tabelas, figuras e 
referências). 

 Número de tabelas/figuras: uma tabela ou figura. 
 Número de referências: até 5 no total. 
 Resumos no formato narrativo com até 100 palavras. 

c) Artigos de revisão 
Revisão sistemática e meta-análise – Por meio da síntese de resultados de 
estudos originais, quantitativos ou qualitativos, objetiva responder à pergunta 
específica e de relevância para a saúde pública. Descreve com pormenores o 
processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados para seleção 
daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na 
síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados. Consulte: 
MOOSE checklist e fluxograma para meta-análises e revisões sistemáticas de 
estudos observacionais 
PRISMA checklist e fluxograma para revisões sistemáticas e meta-análises 
Revisão narrativa/crítica – A revisão narrativa ou revisão crítica apresenta 
caráter descritivo-discursivo, dedicando-se à apresentação compreensiva e à 
discussão de temas de interesse científico no campo da Saúde Pública. Deve 
apresentar formulação clara de um objeto científico de interesse, argumentação 
lógica, crítica teórico-metodológica dos trabalhos consultados e síntese 
conclusiva. Deve ser elaborada por pesquisadores com experiência no campo 
em questão ou por especialistas de reconhecido saber. 
Formatação: 

 Devem conter até 4.000 palavras (excluindo resumos, tabelas, figuras e 
referências). 

 Número de tabelas/figuras: até 5 no total. 
 Número de referências: sem limites. 
 Resumos no formato estruturado com até 300 palavras, ou narrativo 

com até 150 palavras. 
d) Comentários 
Visam a estimular a discussão, introduzir o debate e “oxigenar” controvérsias 
sobre aspectos relevantes da saúde pública. O texto deve ser organizado em 
tópicos ou subitens destacando na Introdução o assunto e sua importância. As 
referências citadas devem dar sustentação aos principais aspectos abordados 
no artigo. 
Formatação: 

 Devem conter até 2.000 palavras (excluindo resumos, tabelas, figuras e 
referências). 

 Número de referências: até 30 no total. 
 Número de tabelas/figuras: até 5 no total. 
 Resumos no formato narrativo com até 150 palavras. 

Publicam-se também Cartas Ao Editor com até 600 palavras e até 5 
referências. 
 
3. Dados de identificação do manuscrito 
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Autoria 
O conceito de autoria está baseado na contribuição substancial de cada uma 
das pessoas listadas como autores, no que se refere sobretudo à concepção 
do projeto de pesquisa, análise e interpretação dos dados, redação e revisão 
crítica. A contribuição de cada um dos autores deve ser explicitada em 
declaração para esta finalidade. Não se justifica a inclusão de nome de autores 
cuja contribuição não se enquadre nos critérios acima. 
Dados de identificação dos autores (cadastro) 
Nome e sobrenome: O autor deve seguir o formato pelo qual já é indexado 
nas bases de dados. 
Correspondência: Deve constar o nome e endereço do autor responsável 
para troca de correspondência. 
Instituição: Podem ser incluídas até três hierarquias institucionais de afiliação 
(por exemplo: departamento, faculdade, universidade). 
Coautores: Identificar os coautores do manuscrito pelo nome, sobrenome e 
instituição, conforme a ordem de autoria. 
Financiamento da pesquisa: Se a pesquisa foi subvencionada, indicar o tipo 
de auxílio, o nome da agência financiadora e o respectivo número do processo. 
Apresentação prévia: Tendo sido apresentado em reunião científica, indicar o 
nome do evento, local e ano da realização. 
  
4. Conflito de interesses 
Quando baseado em tese ou dissertação, indicar o nome do autor, título, ano, 
nome do programa de pós-graduação e instituição onde foi apresentada. 
A confiabilidade pública no processo de revisão por pares e a credibilidade de 
artigos publicados dependem em parte de como os conflitos de interesses são 
administrados durante a redação, revisão por pares e tomada de decisões 
pelos editores. 
Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou editores 
possuem interesses que, aparentes ou não, podem influenciar a elaboração ou 
avaliação de manuscritos. O conflito de interesses pode ser de natureza 
pessoal, comercial, política, acadêmica ou financeira. 
Quando os autores submetem um manuscrito, eles são responsáveis por 
reconhecer e revelar conflitos financeiros ou de outra natureza que possam ter 
influenciado seu trabalho. Os autores devem reconhecer no manuscrito todo o 
apoio financeiro para o trabalho e outras conexões financeiras ou pessoais com 
relação à pesquisa. O relator deve revelar aos editores quaisquer conflitos de 
interesse que poderiam influir em sua opinião sobre o manuscrito, e, quando 
couber, deve declarar-se não qualificado para revisá-lo. 
Se os autores não tiverem certos do que pode constituir um potencial conflito 
de interesses, devem contatar a secretaria editorial da Revista. 
  
5. Declarações e documentos 
Em conformidade com as diretrizes do International Committee of Medical 
Journal Editors, são solicitados alguns documentos e declarações do(s) 
autor(es) para a avaliação de seu manuscrito. Observe a relação dos 
documentos abaixo e, nos casos em que se aplique, anexe o documento ao 
processo. O momento em que tais documentos serão solicitados é variável: 
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Documento/declaração Quem assina Quando anexar 

a. Carta de Apresentação Todos os autores Na submissão 

b. Declaração de responsabilidade Todos os autores  Na submissão 

c. Responsabilidade pelos Agradecimentos Autor responsável  Após a aprovação 

d. Transferência de Direitos Autorais Todos os autores  Após a aprovação 

  
a) Carta de apresentação 
A carta deve ser assinada por todos os autores e deve conter: 

 Informações sobre os achados e conclusões mais importantes do 
manuscrito, esclarecendo seu significado para a saúde pública. 

 Se os autores têm artigos publicados na linha de pesquisa do 
manuscrito, mencionar até três. 

 Declaração de responsabilidade de cada autor: ter contribuído 
substancialmente para a concepção e planejamento, ou análise e 
interpretação dos dados; ter contribuído significativamente na 
elaboração do rascunho ou na revisão crítica do conteúdo; e ter 
participado da aprovação da versão final do manuscrito. Para maiores 
informações sobre critérios de autoria, consulte o site da RSP. 

 Declaração de potenciais conflitos de interesses dos autores. 
 Atestar a exclusividade da submissão do manuscrito à RSP. 
 Responder: Qual a novidade do seu estudo? Por que deve ser publicado 

nesta revista? 
b) Declaração de responsabilidade  
Segundo o critério de autoria do International Committee of Medical Journal 
Editors, autores devem contemplar todas as seguintes condições: (1) Contribui 
substancialmente para a concepção e planejamento, ou análise e interpretação 
dos dados; (2) Contribuí significativamente na elaboração do rascunho ou na 
revisão crítica do conteúdo; e (3) Participei da aprovação da versão final do 
manuscrito. 
No caso de grupo grande ou multicêntrico ter desenvolvido o trabalho, o grupo 
deve identificar os indivíduos que aceitam a responsabilidade direta pelo 
manuscrito. Esses indivíduos devem contemplar totalmente os critérios para 
autoria definidos acima e os editores solicitarão a eles as declarações exigidas 
na submissão de manuscritos. O autor correspondente deve indicar claramente 
a forma de citação preferida para o nome do grupo e identificar seus membros. 
Normalmente serão listados no final do texto do artigo. 
Aquisição de financiamento, coleta de dados, ou supervisão geral de grupos de 
pesquisa, somente, não justificam autoria. 
Todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar declaração de 
responsabilidade. 
c) Agradecimentos  
Devem ser mencionados os nomes de pessoas que, embora não preencham 
os requisitos de autoria, prestaram colaboração ao trabalho. Será preciso 
explicitar o motivo do agradecimento, por exemplo, consultoria científica, 
revisão crítica do manuscrito, coleta de dados etc. Deve haver permissão 
expressa dos nomeados e o autor responsável deve anexar a Declaração de 
Responsabilidade pelos Agradecimentos. Também pode constar desta parte 
apoio logístico de instituições. 
d) Transferência de direitos autorais 
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Todos os autores devem ler, assinar e enviar documento transferindo os 
direitos autorais. O artigo só será liberado para publicação quando esse 
documento estiver de posse da RSP. 
 
6. Preparo do manuscrito 
Título no idioma original do manuscrito e em inglês: O título deve ser 
conciso e completo, contendo informações relevantes que possibilitem 
recuperação do artigo nas bases de dados. O limite é de 90 caracteres, 
incluindo espaços. Se o manuscrito for submetido em inglês, fornecer também 
o título em português. 
Título resumido: Deve conter até 45 caracteres. 
Descritores: Devem ser indicados entre 3 a 10, extraídos do 
vocabulário “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS), nos idiomas 
português, espanhol e inglês, com base no Medical Subject Headings (MeSH). 
Se não forem encontrados descritores adequados para a temática do 
manuscrito, poderão ser indicados termos livres (ou keywords) mesmo não 
existentes nos vocabulários citados. 
Figuras e Tabelas: Todos os elementos gráficos ou tabulares apresentados 
serão identificados como figura ou tabela, e numerados sequencialmente a 
partir de um, e não como quadros, gráficos etc. 
Resumo: São publicados resumos em português, espanhol e inglês. Para fins 
de cadastro do manuscrito, deve-se apresentar dois resumos, um na língua 
original do manuscrito e outro em inglês (ou em português, em caso de 
manuscrito apresentado em inglês). As especificações quanto ao tipo de 
resumo estão descritas em cada uma das categorias de artigos. Como regra 
geral, o resumo deve incluir: objetivo do estudo, principais procedimentos 
metodológicos (população em estudo, local e ano de realização, métodos 
observacionais e analíticos), principais resultados e conclusões. 
Estrutura do texto 
Introdução: Deve ser curta, relatando o contexto e a justificativa do estudo, 
apoiados em referências pertinentes ao objetivo do manuscrito, que deve estar 
explícito no final desta parte. Não devem ser mencionados resultados ou 
conclusões do estudo que está sendo apresentado. 
Métodos: Os procedimentos adotados devem ser descritos claramente; bem 
como as variáveis analisadas, com a respectiva definição quando necessária e 
a hipótese a ser testada. Devem ser descritas a população e a amostra, 
instrumentos de medida, com a apresentação, se possível, de medidas de 
validade; e conter informações sobre a coleta e processamento de dados. Deve 
ser incluída a devida referência para os métodos e técnicas empregados, 
inclusive os métodos estatísticos; métodos novos ou substancialmente 
modificados devem ser descritos, justificando as razões para seu uso e 
mencionando suas limitações. Os critérios éticos da pesquisa devem ser 
respeitados. Os autores devem explicitar que a pesquisa foi conduzida dentro 
dos padrões éticos e aprovada por comitê de ética. 
Resultados: Devem ser apresentados em uma sequência lógica, iniciando-se 
com a descrição dos dados mais importantes. Tabelas e figuras devem ser 
restritas àquelas necessárias para argumentação e a descrição dos dados no 
texto deve ser restrita aos mais importantes. Os gráficos devem ser utilizados 
para destacar os resultados mais relevantes e resumir relações complexas. 
Dados em gráficos e tabelas não devem ser duplicados, nem repetidos no 
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texto. Os resultados numéricos devem especificar os métodos estatísticos 
utilizados na análise. Material extra ou suplementar e detalhes técnicos podem 
ser divulgados na versão eletrônica do artigo. 
Discussão: A partir dos dados obtidos e resultados alcançados, os novos e 
importantes aspectos observados devem ser interpretados à luz da literatura 
científica e das teorias existentes no campo. Argumentos e provas baseadas 
em comunicação de caráter pessoal ou divulgadas em documentos restritos 
não podem servir de apoio às argumentações do autor. Tanto as limitações do 
trabalho quanto suas implicações para futuras pesquisas devem ser 
esclarecidas. Incluir somente hipóteses e generalizações baseadas nos dados 
do trabalho. As conclusões devem finalizar esta parte, retomando o objetivo do 
trabalho. 
Referências 
Listagem: As referências devem ser normalizadas de acordo com o estilo 
Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication, ordenadas por ordem 
de citação. Os títulos de periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de 
acordo com o PubMed e grafados no formato itálico. No caso de publicações 
com até seis autores, citam-se todos; acima de seis, citam-se os seis primeiros, 
seguidos da expressão latina “et al”. Referências de um mesmo autor devem 
ser organizadas em ordem cronológica crescente. Sempre que possível incluir 
o DOI do documento citado, de acordo com os exemplos a seguir. 
Exemplos: 
Artigos de periódicos 
Narvai PC. Cárie dentária e flúor: uma relação do século XX. Cienc Saude 
Coletiva. 2000;5(2):381-92. DOI:10.1590/S1413-81232000000200011 
Zinn-Souza LC, Nagai R, Teixeira LR, Latorre MRDO, Roberts R, Cooper SP, 
et al. Fatores associados a sintomas depressivos em estudantes do ensino 
médio de São Paulo, Brasil. Rev Saude Publica. 2008;42(1):34-40. 
DOI:10.1590/S0034-89102008000100005 
Livros 
Wunsch Filho V, Koifman S. Tumores malignos relacionados com o trabalho. 
In: Mendes R, coordenador. Patologia do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 
2003. v.2, p. 990-1040. 
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer Washington: 
National Academy Press; 2001[citado 2003 jul 13]. Disponível em: 
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10149 
Para outros exemplos recomendamos consultar as normas (Citing Medicine) da 
National Library of Medicine. 
Referências a documentos não indexados na literatura científica mundial, em 
geral de divulgação circunscrita a uma instituição ou a um evento (teses, 
relatórios de pesquisa, comunicações em eventos, dentre outros) e 
informações extraídas de documentos eletrônicos, não mantidas 
permanentemente em sites, se relevantes, devem figurar no rodapé das 
páginas do texto onde foram citadas. 
Citação no texto: A referência deve ser indicada pelo seu número na listagem, 
na forma de expoente após a pontuação no texto, sem uso de parênteses, 
colchetes e similares. Nos casos em que a citação do nome do autor e ano for 
relevante, o número da referência deve ser colocado a seguir do nome do 
autor. Trabalhos com dois autores devem fazer referência aos dois autores 
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ligados por “e”. Nos outros casos apresentar apenas o primeiro autor (seguido 
de ‘et al.’ em caso de autoria múltipla). 
Exemplos: 
A promoção da saúde da população tem como referência o artigo de Evans e 
Stoddart9, que considera a distribuição de renda, desenvolvimento social e 
reação individual na determinação dos processos de saúde-doença. 
Segundo Lima et al.9 (2006), a prevalência de transtornos mentais em 
estudantes de medicina é maior do que na população em geral. 
Tabelas 
Devem ser apresentadas no final do texto, após as referências bibliográficas, 
numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que 
foram citadas no texto. A cada uma deve-se atribuir um título breve, não se 
utilizando traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem 
ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. Se houver 
tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores devem 
solicitar formalmente autorização da revista que a publicou, para sua 
reprodução. 
Para composição de uma tabela legível, o número máximo é de 10 colunas, 
dependendo da quantidade do conteúdo de cada casela. Notas em tabelas 
devem ser indicadas por letras e em sobrescrito. 
Figuras 
As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos etc.) devem ser citadas como 
Figuras e numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem 
em que foram citadas no texto e apresentadas após as tabelas. Devem conter 
título e legenda apresentados na parte inferior da figura. Só serão admitidas 
para publicação figuras suficientemente claras e com qualidade digital, 
preferentemente no formato vetorial. No formato JPEG, a resolução mínima 
deve ser de 300 dpi. Não se aceitam gráficos apresentados com as linhas de 
grade, e os elementos (barras, círculos) não podem apresentar volume (3-D). 
Se houver figura extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores 
devem solicitar autorização, por escrito, para sua reprodução. 
 
7. Checklist para submissão 

1. Nome e instituição de afiliação de cada autor, incluindo e-mail e telefone. 
2. Título do manuscrito, em português e inglês, com até 90 caracteres, 

incluindo os espaços entre as palavras. 
3. Título resumido com 45 caracteres. 
4. Texto apresentado em letras arial, corpo 12, em formato Word ou similar 

(doc, docx e rtf). 
5. Resumos estruturados para trabalhos originais de pesquisa em dois 

idiomas, um deles obrigatoriamente em inglês. 
6. Resumos narrativos para manuscritos que não são de pesquisa em dois 

idiomas, um deles obrigatoriamente em inglês. 
7. Carta de Apresentação, constando a responsabilidade de autoria e 

conflito de interesses, assinada por todos os autores. 
8. Nome da agência financiadora e número(s) do(s) processo(s). 
9. Referências normalizadas segundo estilo Vancouver, ordenadas por 

ordem de citação , verificando se todas estão citadas no texto. 
10. Tabelas numeradas sequencialmente, com título e notas, com no 

máximo 10 colunas. 
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11. Figura no formato vetorial ou em pdf, ou tif, ou jpeg ou bmp, com 
resolução mínima 300 dpi; em se tratando de gráficos, devem estar sem 
linhas de grade e sem volume. 

12. Tabelas e figuras não devem exceder a cinco, no conjunto. 
 
8. Processo editorial 
a) Revisão da redação científica 
Para ser publicado, o manuscrito aprovado é submetido à revisão da redação 
científica, gramatical e de estilo. A RSP se reserva o direito de fazer alterações 
visando a uma perfeita comunicação aos leitores. O autor responsável terá 
acesso a todas as modificações sugeridas até a última prova enviada. Inclusive 
a versão em inglês do artigo terá esta etapa de revisão. 
b) Provas 
Após sua aprovação pelos editores, o manuscrito será revisado por uma equipe 
que fará a revisão da redação científica (clareza, brevidade, objetividade e 
solidez), gramatical e de estilo. 
O autor responsável pela correspondência receberá uma prova, em arquivo de 
texto (doc, docx ou rtf), com as observações/alterações feitas pela equipe de 
leitura técnica. O prazo para a revisão da prova é de dois dias. 
Caso ainda haja dúvidas nessa prova, a equipe editorial entrará em contato 
para revisão, até que se chegue a uma versão final do texto. Em seguida, o 
texto final passará por uma revisão gramatical. Após essa revisão o autor 
receberá nova prova, no formato final para publicação. Nessa última revisão 
podem ser feitas apenas correções de erros, pois não serão admitidos mais 
ajustes de forma. O prazo para a revisão da prova final é de um dia. 
Artigos submetidos em português ou espanhol serão vertidos para o inglês. 
Aproximadamente uma semana após o autor ter finalizado a prova do artigo, a 
RSP enviará a versão em inglês do artigo para apreciação do autor. Nesta 
revisão, o autor deverá atentar para possíveis erros de interpretação, 
vocabulário da área e principalmente, equivalência de conteúdo com a versão 
“original aprovada”. O prazo de revisão da versão em inglês é de dois dias. 
A Revista adota o sistema de publicação continuada (rolling pass). Desta 
forma, a publicação do artigo se torna mais rápida: não depende de outros 
artigos para fechamento de um fascículo, mas do processo individual de cada 
artigo. Por isso, solicitamos o cumprimento dos prazos estipulados. 
 
9. Taxa de publicação 
 Embora as revistas recebam subvenções de instituições públicas, estas não 
são suficientes para sua manutenção. Assim, a cobrança de taxa de publicação 
passou a ser alternativa para garantir os recursos necessários para produção 
da RSP. 
A USP garante os recursos básicos, mas não são suficientes. Assim, temos 
que contar com recursos complementares, além das agências de fomento. 
A RSP em 2016 completa 50 anos de publicação e somente em 2012 iniciou a 
cobrança de taxa de artigos, fato este imperioso para garantir sua continuidade, 
sobretudo permitindo-lhe evoluir com tecnologias mais avançadas, mas que 
exigem também maior qualidade e recursos tecnológicos. 
O valor cobrado é avaliado regularmente. Assim, para os artigos submetidos a 
partir de janeiro de 2017, o valor da taxa será de R$ 2.200,00 para Artigo 

101
oncl
usõ
es 



Anexos 95 

Original, Revisão e Comentário, e de R$ 1.500,00 para Comunicação Breve.  O 
pagamento deverá ser efetuado após a aprovação do artigo.  
A RSP fornecerá aos autores os documentos necessários para comprovar o 
pagamento da taxa, perante instituições empregadoras, programas de pós-
graduação ou órgãos de fomento à pesquisa. 
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Anexo E 

 
Normas de Publicação da Revista Ciência & Saúde Coletiva 

 
Artigo 2 

 
 

 
 

 
INSTRUÇÕES PARA COLABORADORES 
 
Ciência & Saúde Coletiva publica debates, análises e resultados de 
investigações sobre um tema específico considerado relevante para a saúde 
coletiva; e artigos de discussão e análise do estado da arte da área e das 
subáreas, mesmo que não versem sobre o assunto do tema 
central. A revista, de periodicidade mensal, tem como propósitos enfrentar os 
desafios, buscar a consolidação e promover uma permanente atualização das 
tendências de pensamento e das práticas na saúde coletiva, em diálogo com a 
agenda contemporânea da Ciência & Tecnologia. Política de Acesso Aberto - 
Ciência & Saúde Coletiva é publicado sob o modelo de acesso 
aberto e é, portanto, livre para qualquer pessoa a ler e download, e para 
copiar e divulgar para fins educacionais. 
Orientações para organização de números temáticos  
A marca da Revista Ciência & Saúde Coletiva dentro da diversidade de 
Periódicos da área é o seu foco temático, segundo o propósito da ABRASCO 
de promover, aprofundar e socializar discussões acadêmicas e debates 
interpares sobre assuntos considerados importantes e relevantes, 
acompanhando o desenvolvimento histórico da saúde pública do país. 
Os números temáticos entram na pauta em quatro modalidades de demanda: 
• Por Termo de Referência enviado por professores/pesquisadores da área de 
saúde coletiva (espontaneamente ou sugerido pelos editores-chefes) quando 
consideram relevante o aprofundamento de determinado assunto. 
• Por Termo de Referência enviado por coordenadores de pesquisa inédita e 
abrangente, relevante para a área, sobre resultados apresentados em forma de 
artigos, dentro dos moldes já descritos. Nessas duas primeiras modalidades, o 
Termo de Referência é avaliado em seu mérito científico e relevância pelos 
Editores Associados da Revista.  
• Por Chamada Pública anunciada na página da Revista, e sob a coordenação 
de Editores Convidados. Nesse caso, os Editores Convidados acumulam a 
tarefa de selecionar os artigos conforme o escopo, para serem julgados em seu 
mérito por pareceristas. 
• Por Organização Interna dos próprios Editores-chefes, reunindo sob um título 
pertinente, artigos de livre demanda, dentro dos critérios já descritos. 
O Termo de Referência deve conter: (1) título (ainda que provisório) da 
proposta do número temático; (2) nome (ou os nomes) do Editor Convidado; (3) 
justificativa resumida em um ou dois parágrafos sobre a proposta do ponto de 
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vista dos objetivos, contexto, significado e relevância para a Saúde Coletiva; (4) 
listagem dos dez artigos propostos já com nomes dos autores convidados; (5) 
proposta de texto de opinião ou de entrevista com alguém que tenha relevância 
na discussão do assunto; (6) proposta de uma ou duas resenhas de livros que 
tratem do tema. 
Por decisão editorial o máximo de artigos assinados por um mesmo autor num 
número temático não deve ultrapassar três, seja como primeiro autor ou não. 
Sugere-se enfaticamente aos organizadores que apresentem contribuições de 
autores de variadas instituições nacionais e de colaboradores estrangeiros. 
Como para qualquer outra modalidade de apresentação, nesses números se 
aceita colaboração em espanhol, inglês e francês.  
Recomendações para a submissão de artigos  
Recomenda-se que os artigos submetidos não tratem apenas de questões de 
interesse local, ou se situe apenas no plano descritivo. As discussões devem 
apresentar uma análise ampliada que situe a especificidade dos achados de 
pesquisa ou revisão no cenário da literatura nacional e internacional acerca do 
assunto, deixando claro o caráter inédito da contribuição que o artigo traz. 
A Revista C&SC adota as “Normas para apresentação de artigos propostos 
para publicação em revistas médicas”, da Comissão Internacional de Editores 
de Revistas Médicas, cuja versão para o português encontra-se publicada na 
Rev Port Clin Geral 1997; 14:159-174. O documento está disponível em vários 
sítios na World Wide Web, como por exemplo, www.icmje.org ou 
www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf. Recomenda-se aos autores a sua 
leitura atenta.  
Seções da publicação Editorial: de responsabilidade dos editores chefes ou dos 
editores convidados, deve ter no máximo 4.000 caracteres com espaço. 
Artigos Temáticos: devem trazer resultados de pesquisas de natureza empírica, 
experimental, conceitual e de revisões sobre o assunto em pauta. Os textos de 
pesquisa não deverão ultrapassar os 40.000 caracteres. 
Artigos de Temas Livres: devem ser de interesse para a saúde coletiva por livre 
apresentação dos autores através da página da revista. Devem ter as mesmas 
características dos artigos temáticos: máximo de 40.000 caracteres com 
espaço, resultarem de pesquisa e apresentarem análises e avaliações de 
tendências teórico-metodológicas e conceituais da área. 
Artigos de Revisão: Devem ser textos baseados exclusivamente em fontes 
secundárias, submetidas a métodos de análises já teoricamente consagrados, 
temáticos ou de livre demanda, podendo alcançar até o máximo de 45.000 
caracteres com espaço.  
Opinião: texto que expresse posição qualificada de um ou vários autores ou 
entrevistas realizadas com especialistas no assunto em debate na revista; deve 
ter, no máximo, 20.000 caracteres com espaço. 
Resenhas: análise crítica de livros relacionados ao campo temático da saúde 
coletiva, publicados nos últimos dois anos, cujo texto não deve ultrapassar 
10.000 caracteres com espaço. Os autores da resenha devem incluir no início 
do texto a referência completa do livro. As referências citadas ao longo do texto 
devem seguir as mesmas regras dos artigos. No momento da submissão da 
resenha os autores devem inserir em anexo no sistema uma 
reprodução, em alta definição da capa do livro em formato jpeg. 
Cartas: com apreciações e sugestões a respeito do que é publicado em 
números anteriores da revista (máximo de 4.000 caracteres com espaço). 
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Observação: O limite máximo de caracteres leva em conta os espaços e inclui 
da palavra introdução e vai até a última referência bibliográfica. 
O resumo/abstract e as ilustrações (figuras/ tabelas e quadros) são 
considerados à parte. 
Apresentação de manuscritos  
Não há taxas e encargos da submissão  
1. Os originais podem ser escritos em português, espanhol, francês e inglês. 
Os textos em português e espanhol devem ter título, resumo e palavras-chave 
na língua original e em inglês. Os textos em francês e inglês devem ter título, 
resumo e palavras-chave na língua original e em português. Não serão aceitas 
notas de pé-de-página ou no final dos artigos.  
2. Os textos têm de ser digitados em espaço duplo, na fonte Times New 
Roman, no corpo 12, margens de 2,5 cm, formato Word (de preferência na 
extensão.doc) e encaminhados apenas pelo endereço eletrônico 
(http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo) segundo as orientações do site. 
3. Os artigos publicados serão de propriedade da revista C&SC, ficando 
proibida a reprodução total ou parcial em qualquer meio de divulgação, 
impressa ou eletrônica, sem a prévia autorização dos editores-chefes da 
Revista. A publicação secundária deve indicar a fonte da publicação original.  
4. Os artigos submetidos à C&SC não podem ser propostos simultaneamente 
para outros periódicos. 
5. As questões éticas referentes às publicações de pesquisa com seres 
humanos são de inteira responsabilidade dos autores e devem estar em 
conformidade com os princípios contidos na Declaração de Helsinque da 
Associação Médica Mundial (1964, reformulada em 1975,1983, 1989, 1989, 
1996 e 2000). 
6. Os artigos devem ser encaminhados com as autorizações para reproduzir 
material publicado anteriormente, para usar ilustrações que possam identificar 
pessoas e para transferir direitos de autor e outros documentos. 
7. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a exatidão e a 
procedência das citações são de exclusiva responsabilidade dos autores. 
8. Os textos são em geral (mas não necessariamente) divididos em seções 
com os títulos Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, às vezes, sendo 
necessária a inclusão de subtítulos em algumas seções. Os títulos e subtítulos 
das seções não devem estar organizados com numeração progressiva, mas 
com recursos gráficos (caixa alta, recuo na margem etc.). 
9. O título deve ter 120 caracteres com espaço e o resumo/abstract, com no 
máximo 1.400 caracteres com espaço (incluindo a palavra resumo até a última 
palavra-chave), deve explicitar o objeto, os objetivos, a metodologia, a 
abordagem teórica e os resultados do estudo ou investigação. Logo abaixo do 
resumo os autores devem indicar até no máximo, cinco (5) palavras-chave. 
palavras-chave/key words. Chamamos a atenção para a 
importância da clareza e objetividade na redação do resumo, que certamente 
contribuirá no interesse do leitor pelo artigo, e das palavras-chave, que 
auxiliarão a indexação múltipla do artigo. As palavras-chave na língua original e 
em inglês devem constar obrigatoriamente no DeCS/MeSH. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/e http://decs.bvs.br/).  
Autoria 
1. As pessoas designadas como autores devem ter participado na elaboração 
dos artigos de modo que possam assumir publicamente a responsabilidade 
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pelo seu conteúdo. A qualificação como autor deve pressupor: a) a concepção 
e o delineamento ou a análise e interpretação dos dados, b) redação do artigo 
ou a sua revisão crítica, e c) aprovação da versão a ser publicada.  
2. O limite de autores no início do artigo deve ser no máximo de oito. Os 
demais autores serão incluídos no final do artigo.  
3. Em nenhum arquivo inserido, deverá constar identificação de autores do 
manuscrito. 
Nomenclaturas 
1. Devem ser observadas rigidamente as regras de nomenclatura de saúde 
pública/saúde coletiva, assim como abreviaturas e convenções adotadas em 
disciplinas especializadas. 
Devem ser evitadas abreviaturas no título e no resumo. 
2. A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder a 
primeira ocorrência desta no texto, a menos que se trate de uma unidade de 
medida padrão. 
Ilustrações e Escalas  
1. O material ilustrativo da revista C&SC compreende tabela (elementos 
demonstrativos como números, medidas, percentagens, etc.), quadro 
(elementos demonstrativos com informações textuais), gráficos (demonstração 
esquemática de um fato e suas variações), figura (demonstração esquemática 
de informações por meio de mapas, diagramas, fluxogramas, como também 
por meio de desenhos ou fotografias). Vale lembrar que a revista é impressa 
em apenas uma cor, o preto, e caso o material ilustrativo seja colorido, será 
convertido para tons de cinza. 
2. O número de material ilustrativo deve ser de, no máximo, cinco por artigo, 
Salvo exceções referentes a artigos de sistematização de áreas específicas do 
campo temático. Nesse caso os autores devem negociar com os editores-
chefes. 
3. Todo o material ilustrativo deve ser numerado consecutivamente em 
algarismos arábicos, com suas respectivas legendas e fontes, e a cada um 
deve ser atribuído um breve título. Todas as ilustrações devem ser citadas no 
texto. 
4. Tabelas e quadros devem ser confeccionados no programa Word ou Excell e 
enviados com título e fonte. OBS: No link do IBGE 
(http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907pdf) estão as 
orientações para confeccionar as tabelas. Devem estar configurados em linhas 
e colunas, sem espaços extras, e sem recursos de “quebra de página”. Cada 
dado deve ser inserido em uma célula separada. Importante: tabelas e quadros 
devem apresentar informações sucintas. As tabelas e quadros podem ter no 
máximo 15 cm de largura X 18 cm de altura e não devem 
ultrapassar duas páginas (no formato A4, com espaço simples e letra em 
tamanho 9). 
5. Gráficos e figuras podem ser confeccionados no programa Excel, Word ou 
PPT. O autor deve enviar o arquivo no programa original, separado do texto, 
em formato editável (que permite o recurso “copiar e colar”) e também em pdf 
ou jpeg, TONS DE CINZA. Gráficos gerados em programas de imagem devem 
ser enviados em jpeg, TONS DE CINZA, resolução mínima de 200 dpi e 
tamanho máximo de 20cm de altura x 15 cm de largura. É importante que a 
imagem original esteja com boa qualidade, pois não adianta aumentar a 
resolução se o original estiver comprometido. Gráficos e figuras também devem 
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ser enviados com título e fonte. As figuras e gráficos têm que estar no máximo 
em uma página (no formato A4, com 15 cm de largura x 20cm de altura, letra 
no tamanho 9). 
6. Arquivos de figuras como mapas ou fotos devem ser salvos no (ou 
exportados para o) formato JPEG, TIF ou PDF. Em qualquer dos casos, deve-
se gerar e salvar o material na maior resolução (300 ou mais DPI) e maior 
tamanho possíveis (dentro do limite de 21cm de altura x 15 cm de largura). Se 
houver texto no interior da figura, deve ser formatado em fonte Times New 
Roman, corpo 
9. Fonte e legenda devem ser enviadas também em formato editável que 
permita o recurso “copiar/colar”. Esse tipo de figura também deve ser enviado 
com título e fonte. 
7. Os autores que utilizam escalas em seus trabalhos devem informar 
explicitamente na carta de submissão de seus artigos, se elas são de domínio 
público ou se têm permissão para o uso. 
Agradecimentos 
1. Quando existirem, devem ser colocados antes das referências bibliográficas. 
2. Os autores são responsáveis pela obtenção de autorização escrita das 
pessoas nomeadasnos agradecimentos, dado que os leitores podem inferir que 
tais pessoas subscrevem os dados e as conclusões.  
3. O agradecimento ao apoio técnico deve estar em parágrafo diferente dos 
outros tipos de contribuição. 
Referências 
1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a 
ordem em que forem sendo citadas no texto. No caso de as referências serem 
de mais de dois autores, no corpo do texto deve ser citado apenas o nome do 
primeiro autor seguido da expressão et al. 
2. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos, conforme 
exemplos abaixo: ex. 1: “Outro indicador analisado foi o de maturidade do PSF” 
11 ... ex. 2: “Como alerta Maria Adélia de Souza 4, a cidade...” As referências 
citadas somente nos quadros e figuras devem ser numeradas a partir do 
número da última referência citada no texto. 3. As referências citadas devem 
ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas gerais 
dos Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a periódicos 
biomédicos (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 
4. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado 
no Index Medicus (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals) 
5. O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na língua original da 
publicação. 
Exemplos de como citar referências  
Artigos em periódicos  
1. Artigo padrão (incluir todos os autores sem utilizar a expressão et al.) 
Pelegrini MLM, Castro JD, Drachler ML. Eqüidade na alocação de recursos 
para a saúde: a experiência no Rio Grande do Sul, Brasil. Cien Saude Colet 
2005; 10(2):275-286. 
Maximiano AA, Fernandes RO, Nunes FP, Assis MP, Matos RV, Barbosa CGS, 
OliveiraFilho EC. Utilização de drogas veterinárias, agrotóxicos e afins em 
ambientes hídricos: demandas, regulamentação e considerações sobre riscos à 
saúde humana e ambiental. Cien Saude Colet 2005; 10(2):483-491. 2. 
Instituição como autor The Cardiac Society of Australia and New Zealand. 
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Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 
1996; 164(5):282 284. 
3. Sem indicação de autoria  
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84(2):15. 
4. Número com suplemento 
Duarte MFS. Maturação física: uma revisão de literatura, com especial atenção 
à criança brasileira. Cad Saude Publica 1993; 9(Supl.1):71-84. 
5. Indicação do tipo de texto, se necessário Enzensberger W, Fischer PA. 
Metronome in Parkinson’s disease [carta]. Lancet 1996; 347(9011):1337. 
Livros e outras monografias 
6. Indivíduo como autor  
Cecchetto FR. Violência, cultura e poder. Rio de Janeiro: FGV; 2004.  
Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª 
ed. São Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec, Abrasco; 2004. 
7. Organizador ou compilador como autor Bosi MLM, Mercado FJ, 
organizadores. Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis: 
Vozes; 2004.  
8. Instituição como autor Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). Controle de plantas aquáticas por meio de 
agrotóxicos e afins. Brasília: DILIQ/IBAMA; 2001. 
9. Capítulo de livro Sarcinelli PN. A exposição de crianças e adolescentes a 
agrotóxicos. In: Peres F, Moreira JC, organizadores. É veneno ou é remédio. 
Agrotóxicos, saúde e ambiente. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003. p. 43-58. 
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Apêndice A 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
Você está sendo convidada a participar, como voluntária, em uma pesquisa. Após ser esclarecida 
sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra do pesquisador responsável. Em caso 
de recusa, você não será penalizada de forma alguma. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, a 
Senhora poderá entrar em contato com o Pesquisador Adroaldo José Casa Junior (pesquisador 
principal) através do telefone (62) 99631-8157, ou pelo e-mail adroaldocasa@gmail.com. Em caso de 
dúvida sobre ética aplicada a pesquisa a Senhora poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pelo telefone: (62) 3946-1071. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
Título do Projeto: “ESTUDO COMPARATIVO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E 
SINTOMAS OSTEOMUSCULARES DE COSTUREIRAS EMPREGADAS E AUTÔNOMAS” 
Pesquisadores participantes: Karla Marinara França e Raquel Gonçalves de Paula  
Pesquisador-Responsável: Prof. Adroaldo José Casa Junior 
Telefone para contato: (62) 98233-4605 ou (62) 99631-8157. 

 A sua participação será de grande importância para o nosso estudo, pois através dela poderemos 
avaliar e comparar a qualidade de vida e sintomas, como, dor; dormência e formigamento, que 
podem estar presentes em costureiras empregadas e autônomas (profissionais liberais) e verificar se 
há diferenças no resultado entre os grupos.  

 Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua 
participação é voluntária. 

 A pesquisa será realizada com a aplicação de uma ficha de avaliação, um questionário sobre 
qualidade de vida no trabalho e outro sobre possíveis sintomas nas articulações e nos músculos (dor, 
dormência e formigamento), este procedimento será realizado em ambos os grupos. 

 O período de participação será de um único dia para aplicação dos questionários citados e as 
participantes provavelmente não gastarão mais do que 30 minutos para respondê-los. As 
colaboradoras empregadas responderão aos instrumentos após o expediente de trabalho em uma 
sala reservada, oferecida pela empresa na qual a profissional exerce sua função, já as colaboradoras 
autônomas responderão em um cômodo de sua residência que seja mais apropriado, sendo que os 
pesquisadores entrarão em contato primeiramente através de ligação telefônica para marcar um 
horário escolhido pela própria participante, em ambos os grupos o local deve oferecer condições para 
que os instrumentos sejam preenchidos de forma confortável, individual e em total sigilo. 

 Toda pesquisa que envolve a participação de seres humanos apresenta riscos, contudo no 
presente estudo os benefícios superam os riscos. Os danos físicos são improváveis por se tratar de 
uma pesquisa feita através da aplicação de questionários. No entanto os possíveis riscos 
psicológicos abrangem nervosismo, ansiedade e preocupação com os resultados a serem obtidos. 
Quanto aos benefícios da pesquisa, as participantes terão maior entendimento acerca do nível de 
sua qualidade de vida no trabalho e os fatores que a influenciam e conhecerão as regiões do corpo 
em que as profissionais da costura sentem com mais frequência os sintomas de dor, dormência ou 
formigamento. Aquelas que apresentarem baixa pontuação na qualidade de vida no trabalho e 
presença dos sintomas descritos anteriormente terão ainda a oportunidade de realizar o devido 
tratamento. 

 Caso os pesquisadores encontrem riscos e/ou danos significativos à saúde dos indivíduos que 
participam da pesquisa, o estudo será interrompido.  

 Às voluntárias que apresentarem um nível insatisfatório da qualidade de vida no trabalho e 
presença de sintomas em articulações e músculos que sejam relacionados ao trabalho, receberão 
indicação para tratamento especializado junto a unidades existentes no município. 

 Serão garantidos o anonimato e o sigilo das informações, além da utilização dos resultados 
exclusivamente para fins científicos. 

 Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em 
qualquer momento da pesquisa. 

 Você poderá retirar-se do estudo ou não permitir a utilização de seus dados em qualquer momento 
da pesquisa. 

 Sendo uma participante voluntária, você não terá nenhum pagamento e/ou despesa referente à sua 
participação no estudo. 
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 Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não neste termo de 
consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, além do direito à assistência integral, 
terá direito à indenização (conforme leis vigentes no país). 

  Os resultados individuais e coletivos serão repassados às voluntárias até 60 dias após o 
encerramento da coleta de dados 
 
Eu,______________________________________________________________________________, 
RG/CPF_______________________________________________, abaixo assinado, concordo em 
participar do estudo intitulado: “ESTUDO COMPARATIVO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
E SINTOMAS OSTEOMUSCULARES DE COSTUREIRAS EMPREGADAS E AUTÔNOMAS” como 
sujeito. Como participante, afirmo que fui devidamente informado e esclarecido sobre a finalidade e 
objetivos desta pesquisa, bem como sobre a utilização das informações exclusivamente para fins 
científicos. Meu nome não será divulgado de forma nenhuma e terei a opção de retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto cause qualquer penalidade. 
 

Goiânia, ______ de ___________________________ de 201_______. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) entrevistado (a) ou seu responsável legal 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: Karla Marinara França 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: Raquel Gonçalves de Paula 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador-responsável: Prof. Adroaldo José Casa Junior 
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Apêndice B 

 
Ficha de Identificação e Avaliação 

  
Data:_________/__________/_________. 
(espaço preenchido pelos pesquisadores) 
 
IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS 
Nome: _______________________________________________________ 
Idade: _______________  
Telefone Comercial: ___________________ Celular: ____________________ 
Telefone Residencial: ___________________  
 
DADOS DA ATIVIDADE LABORAL 
1) Você trabalha quantas horas por dia? _______________________________ 
2) Com que tipo de tecido/material você trabalha? _______________________ 
3) Há quanto tempo você trabalha na atual empresa? 
____________ ___________________________________________________ 
4) Quando foram suas últimas férias? _________________________________ 
 
HÁBITOS DE VIDA 
5) Você pratica exercícios físicos? (    )Não       (    )Sim                     
Qual?__________________________________________________________ 
6) Quantas vezes por semana?______________________________________ 

 
ANAMNESE 
7) Você sofreu algum tipo de lesão musculoesquelética fora do ambiente de 
trabalho? 
(    )Não   (    )Sim.  Qual?___________________________________________ 
Há quanto tempo?________________________________________________ 
8) Você se submeteu a alguma cirurgia recentemente? 
(    )Não   (    )Sim. Onde?___________________________________________ 
Há quanto tempo?________________________________________________ 
9) Você faz uso regular de medicamentos analgésicos, relaxantes musculares 
ou anti-inflamatórios, esteróides ou não? 
(    )Não  (    )Sim   
Qual medicamento?_______________________________________________ 
Com que frequência?___________________Há quanto tempo?____________ 
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