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RESUMO

Introdução: O estresse é um dos fatores responsáveis pelo adoecimento da população, uma vez que atinge
todos os setores e classes tendo influência direta sobre a qualidade de vida. Objetivo: Analisar a percepção da
qualidade de vida e estresse e a associação dessas variáveis, com nível de atividade física e a presença ou não
de dor e/ou desconforto osteomuscular. Métodos: Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com
funcionários de uma escola pública. Os instrumentos utilizados para avaliar as variáveis foram: IPAQ – Nível
de Atividade Física para avaliar o nível de atividade física, em que classifica o indivíduo em muito ativo, ativo,
insuficientemente ativo A e B, e sedentário; WHOQOL-Bref foi utilizado para avaliar a Percepção da Qualidade
de Vida; o EPS-10 – Escala de Estresse Percebido para avaliar a percepção de estresse de cada indivíduo;
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares para avaliar a presença de dor e/ou desconforto. Para
análise dos dados foi utilizado o Teste de correlação de Spearman, a análise estatística da associação entre as
variáveis foi feita por meio do programa SPSS 21.0 Resultados: Participaram deste estudo 38 adultos, sendo
84,26% do sexo feminino. Em relação ao nível de atividade física, 55% foram classificados como ativos e muito
ativos. O estresse percebido obteve média de 17,65 e a percepção da qualidade de vida foi teve no domínio
físico a melhor média. Em relação a presença de dor e/ou desconforto foi encontrado com maior frequência
(39,50%) em nos ombros. Conclusão: A qualidade de vida está diretamente relacionada ao estresse percebido
dos servidores, mostrando assim a necessidade de atitudes dos gestores a fim de melhorar as ações que possam
colaborar com uma melhor qualidade no serviço prestado, que os professores diminuam a carga horária e
quantidade de turmas para lecionar.
Palavras Chave: Estresse percebido. Nível de atividade física. Qualidade de vida. Educadores
ABSTRACT
Introduction: Stress is one of the factors responsible for the sickness of the population, since it affects all
sectors and classes having a direct influence on the quality of life. Objective: To analyze the perception of quality
of life and stress and the association of these variables, with physical activity level and the presence or absence
of pain and / or musculoskeletal discomfort. Methods: This is a cross-sectional descriptive study conducted in
public school employees. The instruments used to evaluate the variables were: IPAQ - Physical Activity Level to
assess the level of physical activity, in which the individual classified as very active, active, insufficiently active A
and B, and sedentary; WHOQOL-Bref was used to evaluate the Perception of Quality of Life; The EPS-10 Perceived Stress Scale to evaluate the perception of stress of each individual; Nordic Osteomuscular Symptoms
Questionnaire to assess the presence of pain and / or discomfort. The Spearman correlation test was used
to analyze the data. Statistical analysis of the association between variables was done using the SPSS 21.0
program. Results: 38 adults participated in this study, 84.26% of them female. Regarding the level of physical
activity, 55% were classified as active and very active. The perceived stress obtained an average of 17.65 and the
perception of the quality of life was had in the physical domain the best average. Regarding the presence of pain
and / or discomfort was found with greater frequency (39.50%) in the shoulders. Conclusion: The quality of
life is directly related to the perceived stress of the employees, thus showing the need for managers’ attitudes in
order to improve the actions that can collaborate with a better quality of the service provided, that the teachers
reduce the workload and quantity of Classes to teach.
Keywords: Perceived stress. Level of physical activity. Quality of life. Educators
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Fatores associados à percepção da qualidade de vida e estresse em funcionários de uma escola pública no Brasil

INTRODUÇÃO

ou da forma que as pessoas lidam com ele.6

O progresso de inovações tecnológicas
ocasiona

inúmeras

contribuições

ao

Essas dores são fatores que atuam de maneira
negativa na percepção à saúde.7

desenvolvimento do ser humano no contexto

Por outro lado, a relação entre estresse

social, cultural e biológico. Esse processo

e nível de atividade física tem indicado que

acompanha múltiplos problemas em atividades

indivíduos mais ativos apresentam-se com uma

laborais, evidenciando a fragilidade física

menor percepção de estresse8. A atividade física

e emocional. O estresse é considerado um

moderada diminui os efeitos do estresse.9 Assim,

problema atual que age sobre o indivíduo, em

é comum que as empresas adotem práticas

virtude das tensões sofridas no dia a dia.1

mais ativas como estratégia de envolvimento

Caracterizado

pela

ausência

de

dos funcionários, como ergonomia, ginastica

habilidade para lidar com fatores estressantes, o

laboral, que objetiva adaptação do trabalhador

estresse expõe o ser humano a demandas físicas

para que sua atividade seja exercida com mais

ou psicológicas específicas.2 No ambiente de

conforto, segurança e eficiência.10

trabalho o estresse tem sido desencadeado

As atribuições do trabalhador do

por aspectos relacionados a organização,

âmbito escolar como manter a disciplina dentro

administração, sistemas de trabalho e qualidade

de classe, aplicar tarefas e trabalhos, auxiliar

das relações humanas.3

os alunos com problemas comportamentais,

Dentre essas demandas observam-

lidar com imprevistos, excesso de trabalho,

se reflexos na condição física como dor e

deficiência nas políticas educacionais, falta de

desconforto. As dores musculoesqueléticas

motivação dos alunos, e pressão exercida pelos

surgem como as principais causas de afastamento

pais em relação aos professores, são fatores que

do trabalho, redução do desempenho no

podem desencadear processos estressores.11

trabalho, comprometimento das atividades

Dessa forma, essas variáveis influenciam

laborais e doenças profissionais na área da

diretamente na percepção da qualidade de vida.

docência.4,5 Os sintomas osteomusculares

A percepção da qualidade de vida é alterada

podem ser uma consequência do estresse,

diante do nível de estresse do indivíduo.12,13
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O objetivo do presente estudo foi

instrumento avalia 04 domínios, sendo eles:

analisar a relação entre o estresse percebido e

físico, psicológico, relações sociais e meio

a percepção da qualidade de vida, bem como

ambiente, cada domínio é constituído por 24

avaliar o nível de atividade física e a presença

facetas.17

de dor e/ou desconforto osteomuscular em
funcionários de uma escola pública.

O Nível de Atividade Física (NAF) foi
avaliado utilizando o Questionário Internacional
de Atividade Física (IPAQ) versão 8, forma

MATERIAIS E MÉTODOS

curta e semana normal, validado no Brasil por

Trata-se de um estudo de delineamento

Matsudo et al. Este instrumento classifica o

transversal, de natureza descritiva, quantitativo,

indivíduo em 5 categorias, muito ativo, ativo,

em trabalhadores adultos de ambos os sexos,

insuficientemente ativo A, insuficientemente

de uma escola pública de Palmas, Tocantins.

ativo B e sedentário.18

A percepção de estresse foi avaliada

O Questionário Nórdico de Sintomas

através da Escala de Percepção de Estresse

Osteomusculares seguiu avaliação proposta

(EPS-10) proposto por Cohen14, validado para a

pela metodologia calculando as frequências e

população brasileira pela Organização Mundial

porcentagens para regiões acometidas.19

de Saúde (OMS). O instrumento classifica a

Foi utilizado o Critério de Classificação

frequência dos sentimentos e pensamentos

Econômica

relacionados à situações que aconteceram no

para avaliar a classificação econômica dos

último mês. As respostas são classificadas em

funcionários.

escala Likert, as pontuações são de 0 a 40,

Os

Brasileira

dados

foram

(CCEB-ABEP),

tabulados

em

quanto maior a pontuação, maior a percepção

planilha do Microsoft Excel 2007, analisados

de estresse.15,16

conforme procedimentos dos instrumentos.

A Qualidade de Vida (QV) foi avaliada

Posteriormente,

submetidos

à

análise

através do WHOQOL-bref, proposto pela

descritiva, teste de distribuição normal e teste

OMS. Constituído por 26 questões em que

de correlação, através do programa SPSS 21.0.

as respostas seguem em escala Likert. O

A correlação entre percepção de
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qualidade de vida e o estresse percebido foi
testada em análise de correlação de Spearman.
Este estudo foi submetido e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de
acordo com a Resolução Conselho Nacional
de Saúde (CNS) nº 466/12 que normatiza
pesquisa

envolvendo

seres

humanos,20

aprovado pelo Certificado de Apresentação
para Apreciação Ética (CAAE) sob o número
07564412.0.0000.5516.

RESULTADOS

As características sociodemográficas
da amostra (Tabela 1) indicam que a maioria
(n=32) é do sexo feminino, com idade média de
41,92 (± 9,79) anos, pertencentes à classificação
econômica B2 (39,40%), com ensino superior
completo, (78,94%).

Tabela 1 – Características socioeconômicademográficas dos funcionários de uma escola
pública em Palmas – TO, 2015.

Variáveis
Sexo
Feminino
Masculino
Idade
Classificação Econômica1
A
B1
B2
C1
C2
DE
Escolaridade
Fundamental Incompleto
Fundamental I Completo
Médio Completo
Superior Completo

N

%

32
84,26
6
15,74
41,92 9,89
8
8
15
5
2
0

21,09
21,09
39,40
13,16
5,26
0

1
1
6
30

2,64
2,64
15,78
78,94

1ABEP: Brazilian Association of Research Companies, 2015.

Em relação à percepção da qualidade de vida
(Tabela 2), o domínio com maior escore foi
o domínio físico, o domínio ambiente foi o
domínio que obteve menor escore. Quanto ao
estresse percebido, obteve média 17,65 (±5,63).

Tabela 2 –Nível de estresse percebido
e percepção da qualidade de vida e dos
funcionários de uma escola pública em Palmas
– TO, 2015.
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Variáveis

Média D e s v i o

Estresse percebido
Domínio ambiente
Domínio psicológico
Domínio

17,65
57,23
66,55
68,64

Padrão (±)
5,63
10,04
10,04
18,11

relações sociais
Domínio físico
Qualidade de vida geral

69,26
84,21

12,19
16,80

A percepção de dor relacionada ao
trabalho (Tabela 4), considerando os últimos 12

desconforto frequentemente, foram observados

meses, a maioria dos funcionários relataram não
sentir desconforto, ou raramente sentiram algum
sintoma no período especificado. Entretanto,
os professores que relataram sentir dor e/ou
maior prevalência na região dos ombros.
Quanto

às

patologias

existentes

Em relação ao nível de atividade física

diagnosticadas por algum médico em algum

(Tabela 3) observa-se que a maioria (42%) foi

momento nos últimos 12 meses, 30 (78,90%)

classificada como ativa.

afirmaram não ter sido diagnosticado condição

Tabela 3 – Descrição do Nível de

de saúde que impeça o trabalho.

Atividade Física dos funcionários de uma escola
pública em Palmas – TO, 2015.
Classificação
Muito Ativo
Ativo
Insuficientemente Ativo A
Insuficientemente Ativo B
Sedentário

Região do corpo
Pescoço
Ombros
Braços
Cotovelos
Antebraços
Punhos/mãos/Dedos
Região dorsal
Região Lombar
Quadril/Membros Inferiores

N
5
16
3
6
8

%
13
42
8
16
21

n
15
13
17
31
25
14
12
12
13

Não
%
39,5
34,2
44,7
81,6
65,8
36,8
31,6
31,65
34,2

Tabela 4 – Sintomas de dor e/ou desconforto
sentido nos últimos 12 meses dos funcionários
de uma escola pública em Palmas – TO, 2015.
Tabela 5 – Correlação entre o estresse
percebido e a percepção da qualidade de vida.
Raramente
n
%
11
28,9
9
23,7
10
26,3
4
10,5
10
26,3
15
39,5
10
26,3
10
26,3
10
26,3

Com Frequência
n
%
10
26,3
15
39,5
9
23,7
3
7,9
3
7,9
8
21,1
13
34,2
13
34,2
13
34,2

n
2
1
2
0
0
1
3
3
2

Sempre
%
5,3
2,6
5,3
0
0
2,6
7,9
7,9
5,3

Durante a avaliação da correlação entre a percepção da qualidade de vida geral e estresse
percebido, foi demonstrada uma correlação negativa, independente do domínio avaliado (Tabela 5).
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estudos mostram prevalência das mulheres da
Variáveis

R

Estresse Percebido x Dom Rel. Sociais

- 0,36*

Estresse Percebido x Dom Físico
Estresse Percebido x Dom Ambiente
Estresse Percebido x Dom Psicológico
Estresse Percebido x QV geral
* A correlação é significativa ao nível de 0,05

- 0,40*
- 0,44**
- 0,51**
- 0,46**

** A correlação é significante ao nível de 0,01

profissão escolar, justifica-se a inserção das
mulheres no mercado de trabalho na área da
educação, devido ser considerado continuação
dos trabalhos domésticos.21,22,23
A percepção da qualidade de vida geral
obteve média de 84,21 (±16,80) sobre a qualidade
de vida geral, essa média foi ligeiramente superior

DISCUSSÃO
No presente estudo foi encontrado
correlação negativa entre estresse e percepção
de qualidade de vida, observa-se que quanto
menor o estresse percebido melhor a qualidade
de vida. Sendo assim, o estresse influenciou
negativamente na percepção da qualidade de
vida isso pode ser explicado pelos sintomas dos
distúrbios osteomusculares, nível de atividade
física, condições econômicas dentre outros
fatores.
Ao analisar os resultados desse estudo
observou-se que: a) a maioria é do sexo feminino;
b) o domínio com maior escore foi o domínio
físico e o domínio ambiente com menor escore;
c) a maioria foi classificada como ativa em relação
ao nível de atividade física; d) a maioria dos
avaliados relatou não sentir dor ou desconforto,
porém dentre as que relataram sentir, acusaram a
região do ombro, predominante; e) quanto menor
for o estresse percebido, melhor será a percepção
da qualidade de vida.
Em relação aos dados sociodemográficos,

quando comparada com outros estudos com
professores.24,25,26
Acerca dos domínios da qualidade de
vida dos avaliados, o menor escore foi o domínio
de meio ambiente 57,23 (±10,04), como o
estudo com professores do ensino médio que
identificou menor média para o mesmo domínio
56,1 (±12,7).22 Este domínio abrange questões
financeiras, insatisfação com lazer, ambiente de
trabalho, meio de transporte e serviços de saúde.
Destaca-se o desprestígio em relação à profissão,
baixa remuneração, falta de investimento pessoal
e profissional.27
O domínio físico está relacionado às
facetas de dor e desconforto, energia e fadiga,
sono e repouso, mobilidade, atividades da
vida cotidiana, dependência de medicação ou
tratamentos, capacidade de trabalho, apresentou
média de 69,26 (±12,19) superior aos demais
domínios, assim como no estudo de Ferreira et
al22, com amostra composta por professores.
Em relação ao estresse percebido, com
média de 17,65 (±5,63), a ocorrência de estresse
em professores indica um índice de tensão, o
que pode possibilitar o surgimento de doenças.
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Sintomas como irritabilidade, cansaço excessivo,

de diagnosticar as causas de estresse e também

ansiedade, angústia, caracterizam os principais

o impacto sobre as atividades profissionais e na

sintomas do estresse e a porta de entrada para

qualidade de vida destes profissionais.

doenças.28

Observa-se que os indivíduos estudados

Pondera-se

sobre

os

sintomas

do

têm uma percepção relativamente mediana do

estresse influenciar negativamente a didática dos

estresse. Um estudo realizado por Petroski29

professores, nas atividades docentes, sobretudo na

obtiveram valores semelhantes para nível de

motivação e satisfação com o trabalho. Gerando

estresse, com uma média de 15,5 para aqueles

uma cadeia, com a diminuição da motivação no

que trabalham em Centro de Educação e de 16

trabalho, o professor não contribui como deveria

para os que trabalham em Centros de Ciências

para o aprendizado do aluno, consequentemente

Físicas e Matemáticas, enquanto que os avaliados

reduzindo os resultados da escola e o desempenho

neste estudo obtiveram média de 17,65 (±5,63).

profissional do docente, retornando a diminuição

O gênero pode ser um fator contribuinte, devido

da motivação.28

as mulheres apresentarem maior esgotamento

Evidencia-se a intensidade do trabalho do
professor, o tempo que essa atividade ocupa em

emocional.29,12
Ressalta-se

que

o

estresse

desses

seu cotidiano, muitas vezes, grande parte do seu

profissionais pode estar diretamente ligado a

tempo, alto nível de concentração para realizar as

problemas organizacionais, como carga horária

atividades e metas pedagógicas, lidar com alunos

excedente, superlotação de alunos em salas de

indisciplinados, auxiliar alunos com problemas,

aulas, excessivas turmas para lecionar, falta de

organizar recursos para tarefas, preservar a

interesse e mau comportamento dos alunos,

disciplina em sala de aula. A função desse

pouco suporte dos pais, do governo com recursos

profissional requer grandes responsabilidades,

e equipamentos.12,30

além de exigir controle emocional e físico. Essas

Concordando com estudo de Sadir,

questões demonstram a complexidade dessa

Bignotto, e Lipp31, o estresse pessoal e o estresse

profissão.28,12

social podem refletir nas condições de vida fora

Estudo feito por Goulart Junior e Lipp28

do âmbito de trabalho e incluem condições de

com professores de ensino fundamental de escolas

vida caóticas, conflitos na dinâmica familiar e

do interior de São Paulo identificaram que 56,6%

interpessoal e responsabilidades aflitivas. Além

apresentam estar estressados, sendo as maiores

disso, é preciso refletir sobre os efeitos do estresse

causas: sensação de desgaste físico constante,

excessivo e contínuo, além de ter um efeito

irritabilidade, angustia/ansiedade diária entre

desencadeador do desenvolvimento de inúmeras

outras causas. Destaca-se ainda a necessidade

doenças, propiciar um prejuízo para a qualidade
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de vida e a produtividade do ser humano.

inúmeros benefícios para a saúde, como melhorar

Atitudes como reconhecer-se competente,

a aptidão física, combate ao sedentarismo,

perceber-se responsável e ter perspectivas de

doenças crônicas e a obesidade. Entretanto, o

crescimento pessoal e profissional assumem

sedentarismo ainda é mais prevalente do que

influência sobre o desempenho no ambiente

a quantidade de pessoas ativas, o que indica

de trabalho favorecendo atitudes motivadoras,

necessidade de estímulo dessa prática em

contrárias às estressoras.32

diferentes contextos.35

Em relação ao Nível de Atividade

A prática de atividade física regular, como

Física, notou-se que 55% dos indivíduos foram

proposta de política pública na promoção da saúde

considerados como ativos e muito ativos, em

deve ser estimulada levando-se em consideração

contrapartida, 45% foram considerados como

as características culturais e econômicas das

insuficientemente ativos e sedentários.

coletividades.36

O estudo realizado por Silva33, com 16

As doenças osteomusculares relacionadas

professores de ensino superior em Educação

ao trabalho são um dos fatores contribuintes

Física, mostrou que o nível de atividade física foi

para a percepção negativa da qualidade de

maior em indivíduos classificados como muito

vida.

ativos 62,5% e ativos 37,5% enquanto que neste

Carvalho e Alexandre37 descrevem as regiões

estudo os indivíduos com essa classificação se

que apresentaram sintomatologia de dor e/

apresentaram em 13% muito ativos e 42% ativos,

ou desconforto com mais frequência: ombros,

sugere-se que essa discrepância aconteça devido

lombar/membros inferiores/torácica, cervical,

ao fato do estudo anterior ter sido realizado com

braços punhos e dedos. Sendo que, na região

profissionais de Educação Física, evidenciando

lombar e membros inferiores obteve a mesma

que é esperado que eles tenham um acesso maior

média que neste estudo com professores.

às informações de estilo de vida saudável e ativo

Para

Um

os

fator

sintomas

osteomusculares,

diretamente

relacionado

e/ou muito ativo como foi comprovado no

aos sintomas é o sexo, o acometimento de

estudo.

sintomatologia é maior entre as mulheres.37,38
Embora a maioria dos indivíduos se

Neste estudo com funcionários da escola,

mostre ativo em suas vidas diárias, a quantidade de

justifica-se esse dado, pois a maior parte da

indivíduos inativos e sedentários ainda representa

amostra (86,26%) é do sexo feminino.

um número elevado, que pode proporcionar

O número reduzido de participantes,

maiores riscos de desenvolvimento de Doenças

fatores socioeconômicos e demográficos que não

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).34

foram analisados como: profissão, renda total

A prática regular de atividade física traz

mensal, quantidade de vínculos empregatícios,
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foram as limitações desse estudo. Sugere-se realizar
outros estudos com número mais abrangente de
participantes, com as informações anteriormente
citadas, que possam contribuir com a melhora na
qualidade de vida desses profissionais.
CONCLUSÃO
Os dados encontrados mostram que há
uma correlação entre percepção da qualidade de
vida e estresse, vindo a evidenciar que a qualidade
de vida está diretamente relacionada ao estresse
percebido desses funcionários, sendo assim,
mostra-se necessário desenvolvimento de ações
a fim de promoção e prevenção da saúde nesse
grupo.
Importante salientar que a quantidade de
professores insuficientemente ativos e sedentários
apesar de pequena, torna-se importante, pois não
apresentam nenhum fator limitante que venha
impedir a prática de atividade física.
Sugere-se que esse estudo sustente a
avaliação do estresse e o impacto na qualidade de
vida dos professores.
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