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RESUMO 

 

Qualidade de vida e depressão em docentes da área da saúde do Campus São Cristóvão da 

Universidade Federal de Sergipe, Viviane Freitas Andrade, Lagarto-SE, 2016. 

A docência superior é responsável pela formação de profissionais das diversas áreas do 

conhecimento, no entanto, exercer o magistério é uma função antiga e os problemas gerados 

também a acompanham. Nesse sentido, o acúmulo e variedade de suas funções podem 

desencadear sobrecarga e torná-los susceptíveis ao estresse laboral, apontado como fator de 

risco para depressão. Nessa vertente, a prática dos docentes da área da saúde está duplamente 

sujeita a situações de desgaste, visto que ele é gerado pela necessidade que o docente tem em 

ser cuidador durante o processo de ensino aprendizagem. A depressão é uma síndrome 

caracterizada por alterações do humor que compromete ainda a qualidade de vida (QV). O 

objetivo geral do estudo foi Avaliar a QV e depressão em docentes da área da Saúde do 

Campus São Cristóvão da UFS. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, com 

abordagem quantitativa. A amostra por conveniência foi composta por 146 docentes. Foram 

utilizados três instrumentos de coleta de dados, o Whoqol-Bref, o inventário de depressão de 

Beck e um questionário sociodemográfico elaborado pelos pesquisadores. A coleta ocorreu no 

período de fevereiro a novembro de 2015. Os dados foram analisados de forma descritiva e 

analítica. Os resultados demonstram que 58,2% dos pesquisados são do gênero feminino, com 

média de idade de 44,44 anos, 54,8% da raça branca, 63% casados, 56,16% doutores, 52,05% 

dedicação exclusiva, 70,5% insatisfeitos com as condições de trabalho, 78,8% insatisfeitos 

com remuneração salarial, 68,5% praticam atividade física e 98% praticam atividades de 

lazer. Os resultados das duas questões gerais do Whoqol-Bref mostraram que a maior parte 

dos docentes têm percepção positiva da sua QV (84,9%) e estavam satisfeitos com sua saúde 

(67,8%). A prevalência de docentes com depressão foi de 29,5%. Foi possível concluir que, os 

docentes apresentaram em maior escala satisfação com sua QV e saúde. No entanto, a 

prevalência de depressão foi alta e houve associação com a QV, insatisfação das condições de 

trabalho e atividades de lazer, portanto, sugere que a depressão pode interferir negativamente 

na QV dos indivíduos, a insatisfação com as condições de trabalho pode estar associada ao 

desenvolvimento ou agravamento da doença, em contra partida, os resultados apontam para 

um possível efeito protetor que as atividades de lazer oferecem a saúde mental. 

Descritores: Qualidade de Vida. Transtorno depressivo. Educação superior. 



ABSTRACT 

 

Quality of life and depression in teachers in the Health Area in the São Cristóvão Campus of 

the Federal University of Sergipe, Viviane Freitas Andrade, Lagarto-SE, 2016. 

The teaching profession is responsible for training professionals from various fields of 

knowledge; however, exercising the magisterium is an old function and problems generated 

also have followed it. In this sense, the accumulation and variety of its functions can trigger 

overload and make them susceptible to work-related stress, identified as a risk factor for 

depression. In this aspect, the practice of health care teachers are doubly subject to emotional 

distress situations, since it is generated by the need that the teacher has to be caregiver during 

the process of teaching and learning. Depression is a syndrome characterized by mood swings 

that still compromises the quality of life (QoL). The overall objective of the study was to 

assess the QoL and depression in teaching in the area of Health in the São Cristóvão Campus 

at UFS. This is a descriptive, cross-sectional study, with a quantitative approach. The 

convenience sample consisted of 146 teachers. We used three data collection instruments, the 

Whoqol-Bref, Beck Depression Inventory and a sociodemographic questionnaire prepared by 

the researchers. The collecting took place from February to November 2015. The data were 

analyzed descriptively and analytically. The results show that 58.2% of respondents are 

female, with a mean age of 44.44 years old, 54.8% Caucasian, 63% married, 56.16% doctors, 

52.05% full-time commitment, 70.5% dissatisfied with working conditions, 78.8% 

dissatisfied with pay, 68.5% practice physical activity and 98% practice leisure activities. The 

results of two general questions of the Whoqol-Bref showed that most of the teachers have 

positive perception of their QoL (84.9%) and were satisfied with their health (67.8%). The 

prevalence of teachers with depression was 29.5%. It was concluded that the teachers 

presented, on a larger scale, satisfaction with their QoL and health. However, the prevalence 

of depression was high and was associated with QoL, dissatisfaction of working conditions 

and leisure activities. Therefore, it suggests that depression can have a negative effect on the 

QoL of individuals, dissatisfaction with working conditions may be associated the 

development or worsening of disease, in against departure, the results point to a possible 

protective effect of leisure activities offer mental health. 

Keywords: Quality of Life. Depressive disorder. College education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A docência superior é responsável pela formação de profissionais das diversas 

áreas do conhecimento. No entanto, exercer o magistério é uma função antiga, e os problemas 

gerados também a acompanham (Koetz, Rempel, Périco, 2013). A prática docente deve 

transcender o ato de transmitir informações, ou seja, o docente deve assumir a mediação do 

processo ensino-aprendizagem de tal maneira que possa ampliar o senso crítico dos discentes 

(Rodrigues, Mendes, 2006). Os docentes estão entre os profissionais que enfrentam no 

ambiente de trabalho, enorme carga de estresse (Stansfeld, Candy, 2006).  

A profissão de ensinar pode ser particularmente associada com alta tensão e 

estresse, uma vez que requer a tomada de decisão rápida, equilíbrio entre as demandas do 

trabalho, além das relações com superiores, colegas docentes e discentes (Sun et al., 2011). 

Existem estudos no Brasil que retratam a relação entre a saúde de docentes e as condições de 

vida e trabalho (Vedovato, Monteiro, 2008). 

O acúmulo e variedade de funções dos docentes podem desencadear sobrecarga 

laboral, o que pode torná-los susceptíveis a inúmeros problemas de saúde, que variam desde 

distúrbios musculoesqueléticos a transtornos psiquiátricos como estresse, ansiedade, 

depressão e sensação de frustração (Silva, Silva, 2013). Portanto, o estresse no ambiente de 

trabalho é apontado como importante fator de risco para inúmeros efeitos adversos para a 

saúde, como doença cardiovascular (DCV) e depressão (Stansfeld, Candy, 2006). 

A depressão é uma síndrome caracterizada por manifestações de alterações do 

humor, como tristeza, melancolia, sentimentos de culpa também estão presentes nas 

alterações de comportamento (isolamento), alterações psicológicas, queixas físicas um alto 

potencial para suicídio. Essa é uma variável de fundamental importância entre estudos da 

saúde mental e da saúde dos trabalhadores. Estima-se que, por ser uma doença do futuro, 

quase 20% da população passarão por, pelo menos, um episódio depressivo ao longo da vida 

(Furegato et al., 2008; Garro et al., 2006).  

Em virtude do alto potencial incapacitante, a Organização Mundial de Saúde 

(2008) realizou uma projeção para o ano de 2020, no qual essa patologia ocupará o segundo 

lugar no ranking de anos de vida perdidos por incapacidade. Esse fato compromete ainda a 
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qualidade de vida dos indivíduos, a produtividade e relações sociais e afetivas (Patel, 

Thornicroft, 2009).  

O termo Qualidade de Vida (QV) é utilizado por vários segmentos da sociedade, 

caracterizado pela necessidade do ser humano em buscar o equilíbrio interno e externo. Em 

contrapartida, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) busca a possibilidade de resgatar o 

sentido do trabalho humano, visando agregar bem-estar, eficiência e eficácia no ambiente de 

trabalho (Rios et al., 2010; Ferreira et al., 2009). Nesse contexto, a OMS afirma que a QV é 

“percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura, os sistemas de valores 

em que vive, e em relação a suas metas, expectativas, padrões e preocupações (Bonomi et al., 

2000). 

A relação da saúde e qualidade de vida envolve diversos aspectos do cotidiano das 

pessoas. Dentre os mais estudados estão os domínios psicológicos, sociais e físicos (Arnold et 

al., 2004). Apesar das pesquisas sobre saúde e qualidade de vida de docentes do ensino 

superior serem recentes e limitadas, existe a busca e confirmação de associações entre as 

condições de trabalho e inúmeros distúrbios da saúde, como problemas físicos e 

psicossomáticos, Burnout, disfonias e transtornos mentais (Delcor et al., 2004; Ricarte, 

Bommarito, Chiari, 2011). Contudo, para que seja possível melhorar a condição de saúde 

mental do docente universitário, é necessário aumentar o nível de satisfação no trabalho e 

sensação de controle entre as exigências do trabalho e a capacidade de atendê-las por parte 

dos professores. Dessa forma, haverá também influência positiva na qualidade de vida 

(Kataoka et al., 2015; Rusli, Edimansya, Naing, 2008).  

Nessa perspectiva, torna-se relevante conhecer as condições de saúde dos 

docentes do ensino superior, em especial, a percepção de qualidade de vida, prevalência de 

depressão, perfil sociodemográfico e os fatores que podem influenciar na qualidade de vida e 

depressão destes profissionais. O intuito é fornecer informações que possam ser úteis no 

auxílio aos órgãos promotores de políticas públicas a criarem medidas que contemplem 

melhorias, tanto no ambiente de trabalho como para a saúde dessa população, colaborando 

assim para a melhoria da qualidade de vida, o que reflete diretamente na excelência do ensino. 

Espera-se que esse estudo possa estimular a realização de pesquisas dessa natureza em outros 

contextos e mobilizar reflexões críticas que possibilitem movimentos de aperfeiçoamento dos 

processos de trabalho de docentes da área da saúde, especialmente tendo em vista o potencial 

do ambiente acadêmico para tornar-se espaço de promoção da saúde. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Trabalho e saúde dos docentes 

 

O trabalho faz parte do processo de integração social dos indivíduos, sendo 

fundamental para o desenvolvimento da integridade física e psicológica das pessoas. No 

entanto, o afastamento do trabalho por agravo à saúde gera importantes consequências sociais 

e econômicas nos diferentes âmbitos da economia, assim como também representa ainda a 

posição entre os elementos de um grupo. Esse aspecto, essencial para o convívio social, leva à 

satisfação social do trabalhador (Miranda et al., 2009; Mauro, Veiga, 2008). Trata-se de uma 

atividade formadora da identidade pessoal, geradora ou não de saúde e qualidade de vida. 

Essas últimas estabelecem entre si relações que dependem de fatores físicos e psicológicos de 

cada indivíduo, assim como também de um contexto social, cultural e econômico (Tabeleão, 

Tomasi, Neves, 2011). 

As transformações que vêm ocorrendo nos últimos anos no mundo do trabalho 

estão repercutindo na saúde dos trabalhadores (Elias, Navarro, 2006). Nesse sentido, as 

décadas de 1980 e 2000 foram marcadas por mudanças na economia, na organização da 

produção brasileira e na organização do trabalho, sendo possível manter ou aumentar os 

níveis de produção, porém com um número cada vez menor de trabalhadores. Dentre os 

setores que vivenciam essa problemática está o da educação superior, com destaque para a 

área da saúde, que sofre os efeitos de políticas públicas atuais que incentivam a competição, a 

desregulamentação da economia, com a redução dos investimentos nas áreas de saúde, 

educação e moradia (Garcia, Oliveira, Barros, 2008).  

Nessa perspectiva, existem inúmeras situações nas quais o trabalhador fica 

exposto aos agressores à sua saúde física e mental, tais como, ritmo, jornadas longas de 

trabalho, turno noturno, pressões de chefias por maior produtividade etc. Contudo, a maior 

dificuldade está em identificar as situações laborais que estejam favorecendo o aparecimento 

e o agravamento das doenças. Dessa forma, tornam-se necessárias ações preventivas no 

ambiente de trabalho no intuito de minimizar os riscos de adoecimento (Silva et al., 2008).  

A concepção de saúde sofreu alteração com o desenvolvimento da medicina e das 

ciências médicas, ou seja, desde 1970 (Wang et al., 2008). Nesse sentido, as discussões atuais 
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sobre saúde no Brasil têm voltado a atenção de cientistas e gestores dessa área para a 

amplitude do conceito saúde e a necessidade da intersetorialidade (Silvério et al., 2010). 

Sendo assim, saúde é então definida como um estado dinâmico de bem-estar caracterizada por 

um potencial físico, mental e social que satisfaz as exigências de uma vida compatível à 

idade, cultura e responsabilidade pessoal, e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade. Saúde relacionada com qualidade de vida é a satisfação de um indivíduo ou a 

felicidade com as dimensões da vida na medida em que afetam ou são afetados pela “saúde” 

como definida acima (Wang et al., 2008). 

Alguns estudos sugerem que a relação entre saúde e trabalho requer uma 

compreensão abrangente do trabalhador e do seu processo saúde-doença, assim como também 

das condições de trabalho e do processo organizacional do mesmo. Para tanto, é necessário 

buscar caminhos metodológicos que possibilitem evidenciar a pluralidade de sentidos no 

trabalho, ou seja, entender todo o processo de trabalho a partir dos relatos dos próprios 

trabalhadores. Dessa forma, seria possível compreender as problemáticas e traçar medidas 

preventivas para garantir a saúde no ambiente laboral (Gonçalves, Penteado, Silvério, 2005; 

Schwarz, Cielo, 2005). Assim, o conceito do processo saúde-doença é a resposta produzida 

nos diferentes grupos sociais pela exposição aos riscos e potencialidades. 

Existem diferentes perfis ou padrões do processo saúde-doença, sendo que o 

processo é desenvolvido em dois momentos. O primeiro refere-se ao processo de trabalho, 

acrescido de todas as relações que nele se desenvolvem, e o segundo refere-se à vida social, 

cultural e aos valores individuais (Rocha, Felli, 2004). Nas últimas duas décadas houve um 

aumento no quesito consciência social em relação aos direitos dos trabalhadores sobre saúde e 

segurança no trabalho. Assim, para que fossem estabelecidos proteção e bem-estar, leis e 

regulamentos nessa área foram criados. Sendo assim, é realidade a preocupação em garantir 

saúde e segurança no ambiente de trabalho, independentemente do seu contexto (Barr, Welch, 

2012). 

Dentre os problemas que comprometem a saúde está o estresse laboral, que afeta 

significativamente o desempenho e a saúde dos trabalhadores. Portanto, possui importância 

não apenas para os empregadores, mas também para profissionais da saúde (Barr, Welch, 

2012). Para gerir o estresse laboral, é necessária uma combinação de abordagens individuais e 

coletivas com foco na organização do trabalho, assim como ações de promoção da saúde 

devem ser voltadas para a atenção integral à saúde física e mental, utilizando linhas de 
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supervisão e acompanhamento, em um trabalho conjunto com a equipe de saúde ocupacional 

da empresa (Semmer, 2006; Nakao, 2010). Sendo assim, a redução de fatores estressores é 

importante mecanismo de prevenção para o desenvolvimento de doenças relacionadas ao 

estresse e consequentemente promover a saúde do trabalhador (Kawano, 2008). 

 É, portanto, uma prioridade significativa e crescente para os trabalhadores, seus 

defensores, os empregadores, os serviços de saúde e segurança no trabalho e programas de 

promoção da saúde dos trabalhadores (Keegel, Ostry, 2009; Kawakami, Tsutsumi, 2010). 

Através de estratégias de intervenção para compreender e abordar as disparidades de saúde é 

possível melhorar a ligação entre trabalho e saúde dos trabalhadores (Lamontagne et al., 

2008).  

As características de um ambiente de trabalho são determinadas por muitos 

fatores, entre eles, as características físicas, a organização política no ambiente de trabalho e 

as características comportamentais dos indivíduos. Alguns ambientes de trabalho induzem o 

aumento da produtividade a partir do momento que fornecem estrutura para os trabalhadores. 

Desse modo, gera sentimento de satisfação e realização e uma base para a autoestima e 

identidade pessoal (Chan, Huak, 2004).  

Condições flexíveis de trabalho permitem que os trabalhadores possuam escolhas 

e o efeito sobre os resultados de saúde dos mesmos são positivos (Kerry et al., 2010). No 

entanto, a partir do momento que a saúde mental dos trabalhadores se encontra prejudicada, 

isso pode acarretar perturbação no trabalho desenvolvido e, como consequência, aumenta o 

absenteísmo, diminui a produtividade e os lucros, além do aumento dos custos para resolver 

os problemas, gerando impacto econômico significativo para o empregador (Rajgopal, 2010).  

Em um estudo realizado por Nakao (2010), cujo objetivo foi analisar o estresse 

em 28 domínios, incluindo a família, o trabalho, relação interpessoal, assim como variáveis 

socioeconômicas e eventos relacionados à saúde, os resultados apontaram que os problemas 

relacionados ao trabalho ocupam o primeiro lugar entre os estressores mais frequentes, 

enquanto que os problemas relacionados com a saúde e financeiros ocuparam segundo e 

terceiro lugar respectivamente.  

Nessa perspectiva, de acordo com Porto et al., (2006), Karasek desenvolveu um 

modelo em 1981, conhecido como Demanda-Controle, que tem por finalidade analisar fatores 

relacionados às características psicossociais do trabalho, considerando-se o estresse 
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ocupacional, como resultado das diferenças entre as condições de trabalho e da capacidade de 

trabalhadores envolvidos na execução de tarefas e do nível de controle disponível para atender 

suas demandas. Tal modelo é centrado em duas dimensões psicossociais do trabalho: controle 

sobre o trabalho e a demanda psicológica das atividades profissionais desenvolvidas. 

Corresponde ao controle e desenvolvimento de habilidades, tais como a necessidade de 

aprender novas práticas, o nível de repetição, a criatividade, tarefas diversificadas e o 

desenvolvimento de competências individuais especiais. Demandas psicológicas incluem 

requisitos impostos aos trabalhadores na execução das suas atividades laborais.  

Condições adversas no ambiente de trabalho atribuídas a fatores psicossociais 

podem afetar o bem-estar dos trabalhadores, contribuindo diretamente para comportamentos 

negativos para a saúde ou, indiretamente, limitar a capacidade de um indivíduo a realizar 

mudanças positivas para comportamentos de seu estilo de vida, como eliminar o tabagismo, o 

sedentarismo e o consumo de álcool. Dentre os fatores psicossociais adversos no ambiente de 

trabalho estão insegurança, estresse laboral, elevadas exigências e autonomia no trabalho, 

longas jornadas diárias, turno de trabalho e horas extras (Laszlo et al., 2010). Como 

consequência, pode levar o trabalhador à insatisfação e desespero. Isso pode acarretar um 

aumento de distúrbios emocionais, tais como depressão e ansiedade, bem como transtornos 

físicos (Artazcoz et al., 2009; Chan, Huak, 2004).  

Plaisier et al., (2007) corrobora e afirma que a demanda de trabalho possui 

influência na incidência de transtornos emocionais, tais como ansiedade e depressão, tanto em 

trabalhadores homens quanto mulheres. Isso ocorre quando não se possui controle do trabalho 

e interação das demandas psicológicas e tomadas de decisão. Portanto, o adoecimento não é 

apenas físico, mas também pode afetar o bem-estar psicológico, já que possui importante 

impacto na qualidade de vida. Dentro do conceito de saúde, o aspecto bem-estar psicológico é 

um valioso indicador do estado de saúde da população (Joshi, Kumar, Avasthi, 2003).  

A existência do estresse no ambiente de trabalho o torna insalubre, e os 

profissionais que apresentam ansiedade e depressão podem ter disfunção do papel 

ocupacional. Em contrapartida, um ambiente de trabalho psicologicamente saudável apresenta 

altos níveis de produtividade e eficiência, e geralmente estão abertos a discussões sobre 

problemas de saúde mental (Srivastava, 2009). 

Nesse ínterim, o estresse, a ansiedade e a depressão têm sido reconhecidos, como 

indicadores de resultados importantes em vários ambientes de trabalho (Bennett et al., 2004). 
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A conjuntura de fatores de risco está associada a um risco maior de doenças se comparado a 

fatores de risco individuais isolados (Chou, 2008). Sendo assim, o estresse está associado com 

o risco de doenças crônicas (Bergamnn et al., 2014) e tornou-se assunto de interesse em 

virtude do seu impacto relevante na saúde dos profissionais, principalmente por estar 

associado a vários problemas de saúde, tais como distúrbios psicológicos, doenças 

cardiovasculares, osteomusculares e perda ou ganho ponderal de peso (Kivimäki et al., 2006; 

Nieuwenhuijsen, Ruinvels, Frings-Dresen, 2010; Lancman et al., 2009).  

Existe ainda uma variedade de fatores relacionados ao trabalho que influenciam 

na autopercepção de saúde das pessoas, assim como sintomas depressivos também são 

afetados por características laborais, como, por exemplo, a insegurança no trabalho. Ou seja, a 

chance do desemprego aumenta os sintomas depressivos (Ishida, 2013). Assim como, existe 

relação entre o estresse laboral e a incapacidade de enfrentamento ou mecanismos de controle 

do mesmo, o que se torna nocivo aos indivíduos. O estresse tem sido associado a uma gama 

de resultados de saúde física e mental adversos, incluindo depressão e ansiedade, assim como 

os comportamentos mal adaptativos, tais como beber e fumar. Situações do emprego, 

insegurança no trabalho e falta de equilíbrio trabalho e família são alguns dos fatores que 

corroboram com seu surgimento (Siegrist et al., 2004; Nakao, 2010). 

O estresse ocupacional tem sido identificado por muitos pesquisadores como 

preditor de depressão e fator de risco para sintomas depressivos (Liu et al., 2012; Wu et al., 

2011; Vermeesch et al., 2013; Tomioka et al., 2011; Cho et al., 2008). Além da carga de 

trabalho e falta de recursos, as condições psicossociais adversas no trabalho, representada por 

desequilíbrio esforço-recompensa, são associados a uma pior qualidade de vida, assim como 

são fatores que contribuem para explicar o estresse emocional. No entanto, poucos estudos 

têm estabelecido relações empíricas entre esses fatores ao estudar as emoções de docentes 

(Chang, 2013; Teles et al., 2014; Chang, 2009; Keller et al., 2014). 

A universidade é uma importante protagonista social, visto que seu papel principal 

está na construção do conhecimento científico e de formas de interação com a prática 

mediante condições que estimulem a reflexão, a capacidade de observação, o senso crítico e a 

capacidade de resolução de problemas, possibilitando assim a autonomia de ideias e a 

formulação de pressupostos dos futuros profissionais (Silva, Camillo, 2007). Com essa 

compreensão, a prática docente possui um desafio ainda maior, que não se resume apenas ao 

ato de transmitir informações. O docente precisa assumir o papel de mediador do processo 
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ensino-aprendizagem de forma que os alunos ampliem suas possibilidades humanas de 

conhecer, duvidar e interagir com o mundo por meio de uma nova maneira de educar 

(Rodrigues, Mendes, 2006).  

Vale a pena ressaltar que o trabalho docente se depara com situações às quais 

precisa se adaptar. Dentre elas estão as demandas e pressões externas advindas da família e 

sociedade, do ambiente, do trabalho e da própria universidade (Webler, Ristow, 2006). Nessa 

perspectiva, os professores, como trabalhadores, passaram a preocupar-se não só com suas 

funções docentes, mas também com questões baseadas no paradigma da civilização industrial, 

isto é, sua estabilidade e salário (Carlotto, Palazzo, 2006). 

Trata-se de uma profissão que apresenta responsabilidade que ultrapassa o ensino 

e a produção de conhecimentos, pois envolve ainda a produção e publicação técnico-

científica, elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa, atividades de extensão, 

além da rotina administrativa, visto que a universidade é colegiada e engloba a gestão de seus 

órgãos setoriais, a participação em reuniões, dentre outras funções burocráticas (Filho, 

Oliveira, Oliveira, 2012).  

O docente na área da saúde, como agente de saúde, não é um simples transmissor 

de conhecimento, mas um agente de transformação. Dessa forma, suas práticas irão produzir 

efeitos na formação dos novos profissionais de saúde, pois a prática docente é um vetor 

importante nos processos de subjetivação dos indivíduos para formação e crescimento 

profissional e pessoal (Garcia, Oliveira, Barros, 2008). Portanto, apesar dos professores 

universitários possuírem o poder de realizar escolhas que os favoreça, as exigências em 

relação à sua atuação acadêmica pode ser fator de influência negativa na sua qualidade de 

vida (QV) (Filho, Oliveira, Oliveira, 2012). 

A prática dos docentes da área da saúde está duplamente sujeita a situações de 

desgaste, visto que a carga horária é extenuante, além do desgaste gerado pela necessidade 

que o docente tem em ser cuidador durante o processo de ensino-aprendizagem. Essa função 

gera ainda maior estresse pela responsabilidade que tem em garantir segurança aos alunos e a 

população atendida. Isso exige do docente comprometimento e presença constante, 

especialmente em situações complexas e de alto risco, o que aumenta a exigência do trabalho 

e a possibilidade de estresse laboral (Silvério et al., 2010). 
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A conjuntura de diversas tarefas desenvolvidas pelos docentes é vasta, tais como, 

atendimento individual ao discente, controle coletivo da turma, preenchimento de diversos 

instrumentos e formulários. Ou seja, o trabalho é estendido aos serviços administrativos, de 

planejamento, reciclagem, investigação, orientação de alunos e interação com os pais dos 

discentes. Além disso, eles participam de atividades extracurriculares, reuniões de 

departamento, seminários, conselhos e preenchimento de relatórios, que representam ainda, 

algumas das situações que corroboram na intensificação laboral, que por sua vez, implica na 

saúde dessa categoria profissional (Chong, Chan, 2010).  

Em decorrência da sobrecarga laboral, os professores estão susceptíveis aos 

inúmeros problemas de saúde, que variam desde distúrbios musculoesqueléticos a transtornos 

psiquiátricos como estresse, ansiedade, depressão e sensação de frustração (Silva; Silva, 

2013). A partir dessa realidade, é possível compreender o cansaço físico, mental e vocal do 

docente (Assunção, Oliveira, 2009). 

Fatores psicossociais e o ambiente laboral estão entre os maiores responsáveis por 

agravos à saúde dos docentes (Fernandes, Rocha, 2009). O trabalho docente está diretamente 

ligado a outros indivíduos, que por sua vez estão em processo de formação. Então, se as 

condições de trabalho forem prejudicadas, consequentemente a qualidade de vida do docente 

será afetada, assim como, refletirá na vida dos outros sujeitos envolvidos no processo e nos 

resultados do seu próprio trabalho (Tabeleão, Tomasi, Neves, 2011).  

Segundo Vasconcelos (2002), o trabalho exercido pelos docentes está ligado 

diretamente às suas características, como personalidade, vocação e motivação, e, por isso, 

exerce a função sem reconhecer os potenciais que dispõe para exercer a profissão. É por esse 

modo que a profissão de ensinar pode ser particularmente associada com alta tensão e 

estresse, uma vez que requer a tomada de decisão rápida, equilíbrio entre as demandas do 

trabalho, além das relações com superiores, colegas docentes e discentes (Sun et al., 2011). 

Em um estudo realizado por Phillips, Ver e Mcnamee (2008), foi demonstrado 

que quando comparados com outras categorias profissionais, os docentes representam a maior 

classe trabalhadora a apresentar agravos à saúde mental. Foi evidenciado ainda que a 

prevalência desses distúrbios é maior entre mulheres do que em homens. A sobrecarga laboral 

surge como principal estressor. Segundo Porto et al., (2006), evidenciou-se prevalência 

elevada de casos de distúrbios psíquicos entre docentes e indícios da associação dessa 

prevalência com as exigências do trabalho. O estresse no trabalho pode se referir a agentes 
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estressores, bem como a resposta ao estresse. Estressores são as condições de trabalho que 

geram estresse, enquanto que a resposta ao estresse refere-se a como as pessoas sentem, 

pensam e agem em resposta aos estressores (Naghieh et al., 2015). Portanto, é de suma 

relevância e necessidade estudos voltados para promoção da saúde dos docentes (Batista et 

al., 2010). 

Nos últimos anos, em diversos países, as licenças médicas do trabalho por 

problemas de saúde na classe dos docentes identificam que os distúrbios mentais são os mais 

prevalentes se comparados a outros grupos de doenças notificadas nas declarações médicas. O 

docente pode ter sua saúde fragilizada e maior propensão ao adoecimento a partir do 

momento que apresenta esgotamento no processo de intensificação laboral (Naghieh et al., 

2015). No Brasil, houve um aumento impactante no número de absenteísmos relacionados a 

distúrbios psicológicos entre trabalhadores (Silva, Pinheiro, Sakurai, 2007). 

O trabalho docente passa por uma atenção especial em todo esse contexto de 

transformação, sendo que a maior preocupação é a saúde dele, visto que resulta em um 

desgaste físico e mental em virtude das excessivas atividades acadêmicas e científicas, como 

o ensino, a pesquisa, a extensão, as atividades administrativas em que se defrontam (Corral-

Mulato, 2011).  

Vale a pena enfatizar que o estudo das relações entre o processo de trabalho 

docente, as reais condições sob as quais ele se desenvolve e o possível adoecimento físico e 

mental dos professores constituem um desafio e uma necessidade para se entender o processo 

saúde-doença dessa classe trabalhadora, além de buscar as possíveis associações com o 

afastamento do trabalho por agravos à saúde (Gasparini, Barreto, Assunção, 2006). Por essa 

razão, torna-se necessário a identificação dos profissionais que apresentam desgastes mentais, 

para criar estratégias de intervenção que minimizem os riscos laborais (Gärtner et al., 2011) e 

consequentemente promover a saúde do trabalhador (Kawano, 2008). 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naghieh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25851427
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2.2 Depressão e qualidade de vida de docentes 

 

A OMS iniciou um processo de avaliação quantitativa da carga global de 

morbimortalidade, assim como fatores de risco para evolução de doenças, mas que não incluía 

as condições laborais, fatores psicossociais do trabalho e seus efeitos sobre a saúde mental. O 

foco são as doenças cardiovasculares e câncer. Fato é que estimativas de doenças mentais 

deveriam ser mais bem representadas (Eijkemans, Takala, 2005).  Mudanças no perfil de 

morbimortalidade são uma tendência universal, tanto em países desenvolvidos como em 

países em desenvolvimento. Isso indica um aumento da prevalência de doenças de caráter 

crônico-degenerativas, embora os avanços nos tratamentos e as possibilidades de controle 

dessas patologias têm gerado aumento da sobrevida, ou seja, prolongamento da vida dos 

indivíduos acometidos por essas enfermidades (Seild et al., 2004). 

Alguns comportamentos são reconhecidos como determinantes para a saúde, 

como tabagismo, alimentação, inatividade física e etilismo (Khaw et al., 2008), assim como 

também as adversidades psicossociais, como estresse crônico, o baixo apoio social, depressão, 

conflitos conjugais, o estresse laboral e problemas financeiros. Em um estudo realizado em 

Portugal sobre desigualdades sociais, foi observado que quanto maior o desenvolvimento 

socioeconômico dos grupos, melhor é o comportamento da saúde e menores são os níveis de 

depressão (Alves, Azevedo, Barros, 2012). 

 Portanto o sofrimento psicológico está consistentemente associado ao baixo nível 

socioeconômico. No entanto, estilos de vida que comprometem a saúde são encontrado em 

todos os países, como Inglaterra e Tailândia (Lazzarino et al., 2014). Nesse sentido, estudos 

têm relatado consistentemente a associação da depressão com variáveis sociodemográficas 

(Martin, Quirino, Mari, 2007; Afolabi et al., 2008; Amoran, Lawoyin, Lasebikan, 2007; Qin 

et al., 2008).  

A grande questão é que a sociedade contemporânea está voltada para o 

conhecimento, o trabalho e a economia, mas esquece-se do tão valioso “capital mental”, 

vulnerável designadamente à depressão (Cuijpers, Beekman, Reynolds, 2012). Nesse 

contexto, encontra-se o estresse laboral, que é um dos fatores de risco para o aparecimento de 

eventos adversos a saúde, contribuindo drasticamente para carga global de doenças em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, como por exemplo, as doenças cardiovasculares (DCV) 
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e a depressão. Essa última está associada à má qualidade de vida (Kivimaki et al., 2006; 

Stansfeld, Candy, 2006; Rios, Barbosa, Belasco, 2010).  

Estudos sobre estresse e qualidade de vida têm consistentemente relatado 

associação entre essas duas condições. Dessa forma, a exposição a ambientes de trabalho 

insalubres do ponto de vista psicossocial, medidos pelo modelo de demanda-controle e o 

esforço-recompensa demonstram que o desequilíbrio está associado com má qualidade de 

vida em várias categorias de trabalhadores (Silva, Barreto, 2012). Existe ainda a associação 

entre o estresse laboral e a depressão, que representa impacto significativo na saúde pública, 

embora sejam passíveis de prevenção e distribuídos desigualmente. O estresse no ambiente de 

trabalho é um importante fator contribuinte para as desigualdades na saúde mental.  

Em virtude do número de reclamações dos trabalhadores sobre estresse laboral e 

ocorrência de depressão, sugere-se que exista uma deficiência no reconhecimento e resolução 

desses problemas por parte dos gestores. Sendo assim, surge a necessidade de maiores 

esforços de intervenções, primária, secundária e terciária ampliadas, com prioridades de 

intervenção com base nas situações de maior periculosidade de adoecimento e associar aos 

dados encontrados nos resultados de pesquisas em saúde como um complemento essencial 

para as estatísticas e estratégias a serem traçadas para melhoria dos processos de trabalho e 

saúde (Lamontagne et al., 2008). 

Os distúrbios da saúde mental afetam cerca de 500 milhões de pessoas em todo o 

mundo. Na Índia, cerca de 10-12% das pessoas são afetadas por um transtorno mental, quer 

devido ao estresse, depressão, ansiedade, ou qualquer outra causa. Como consequência, a 

saúde mental alterada pode gerar diminuição da produtividade, e estimativas sugerem perdas 

substancialmente importantes, acima de 100 milhões de dólares por ano (Rao, Ramesh, 2015). 

Dentre os principais distúrbios da saúde mental, encontra-se a depressão, que 

afeta cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, destacando-se como a principal 

causa de incapacidade mundial (Wittchen et al., 2011; Kessler et al., 2009; Murray et al., 

2012; Who, 2012). A depressão se tornou um importante problema de saúde mental no 

ambiente laboral em todo o mundo, visto que os transtornos depressivos afetam a tomada de 

decisão e de cooperação (Leykin et al., 2011) dos trabalhadores, resultando em baixa 

produtividade, absenteísmo, rotatividade de emprego, e custos econômicos (Adler et al., 

2006). 
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A Pesquisa Mundial de Saúde realizada em 2003 investigou a ocorrência de 

transtornos psicológicos, através de métodos padronizados internacionalmente e os resultados 

revelaram que 18,8% dos brasileiros declararam ter recebido um diagnóstico de depressão nos 

últimos 12 meses. Portanto, possui relevância epidemiológica e se torna de interesse para a 

saúde pública, que exige atenção especial (Schmidt et al., 2011). Nesse sentido, o transtorno 

depressivo maior é uma doença mental crônica e recorrente, que ocupa a terceira posição 

dentre as principais causas de incapacidade, que varia de moderada a severa, assim como da 

carga de doenças em todo o mundo (Egede, 2007). Além disso, desordens da saúde mental 

propiciam além de incapacidades e sofrimento, problemas gerais de saúde e elevado custo 

econômico, já que produz impacto significativo no contexto social (Patel et al., 2007; Kieling 

et al., 2011).  

Países de baixa e média renda apresentam um ciclo vicioso de pobreza, 

discriminação e distúrbios mentais, que por vezes podem ser confundidos com variações 

normais do humor. Essa realidade traz grande impacto econômico, visto que os custos para 

tratamento da depressão estão aumentando, mas compõe apenas um fragmento dos custos da 

baixa produtividade gerada pela doença (Patel, Thornicroft, 2009; Smit et al., 2006). Os 

transtornos depressivos comprometem ainda a qualidade de vida dos indivíduos, a 

produtividade e relações sociais e afetivas. É por isso que no Brasil, assim como em outros 

países, o interesse pelo tema qualidade de vida no campo da saúde vem ganhando destaque 

(Seild et al., 2004). 

A depressão acarreta perda substancial da qualidade de vida, gera adoecimento, 

desencadeia danos biológicos, aumentando o risco para doenças cardiovasculares, demenciais 

e morte precoce. A doença ocupa a terceira posição entre os distúrbios responsáveis pela 

carga global de doenças e representa custo econômico e social consubstancial (Mathers, 

Loncar, 2006). O estigma social, o despreparo para diagnosticar a doença e os recursos 

financeiros limitados para despesas de saúde pública são fatores que agravam a depressão, 

prolongam o sofrimento, trazem impacto pessoal, social, econômico e profissional e pioram a 

Qualidade de Vida da população (OMS, 2008).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2008), a projeção para 2020 é de que 

essa patologia ocupará o segundo lugar no ranking de anos de vida perdidos por incapacidade, 

sendo que mais da metade das pessoas apresentarão recidiva da depressão ou a forma crônica 
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após o primeiro episódio depressivo, além de gastar mais de 20% do seu tempo deprimidas 

(Waraich et al., 2004). 

De acordo com Lamontagne et al., (2008) as proporções de depressão atribuída à 

tensão no trabalho indicam que o estresse laboral é um grave problema de saúde pública, além 

de estar associado ao risco de surgimento da depressão. Uma vez associados, a depressão 

também se configura como importante problema de saúde pública. Ela é projetada para ser a 

segunda maior causa da carga global de doenças no ano de 2030, assim como também 

influencia negativamente no papel social dos indivíduos e a prevalência de tempo de vida da 

depressão tem sido estimada em aproximadamente 16%. Portanto, não é apenas a doença 

mental mais comum em clínica geral, mas também em contextos de saúde mental (Kessler et 

al., 2003; Obadeji et al., 2015). A presença de depressão traz associados níveis médios de 

estima pessoal (Furegato et al., 2008). 

As taxas de prevalência ao longo da vida são relatadas para estarem entre 1-25% 

para depressão maior. Apesar da variação entre estudos, os resultados apontam 

consistentemente para as mulheres como maiores alvos, cerca de duas vezes mais propensas 

que os homens a experimentarem a doença (Landi et al., 2008; Wilhelm et al., 2003; Wittchen 

et al., 2008). Depressão e transtornos de ansiedade, como transtorno de pânico, agorafobia e 

fobia social são hereditários e possuem altas prevalências de comorbidades associadas. No 

entanto, existe a importância relativa de origem genética e ambiental da covariação entre 

esses distúrbios (Mosing et al., 2009). A prevalência de transtornos de ansiedade e transtornos 

depressivos é alta e geralmente ocorrem de forma associada (Kessler et al., 2005; Kessler et 

al., 2010; Alonso et al., 2007). 

Lamers et al., (2011) sugere que é aconselhável avaliar ambos transtornos 

rotineiramente, independentemente do motivo principal da procura pelo serviço de saúde em 

virtude das altas taxas de comorbidades por distúrbios de ansiedade e depressão. Os 

Indivíduos afetados por esses transtornos simultaneamente têm apresentado maiores níveis de 

comprometimento funcional, redução da qualidade de vida, e piores resultados nos 

tratamentos, quando comparados a indivíduos com apenas um desses distúrbios. A 

prevalência dessa associação na população em geral é muito alta. Em um estudo realizado 

com 1783 indivíduos, 75% por cento das pessoas com depressão preencheram os critérios 

para um transtorno de ansiedade, enquanto que, 79% daqueles com distúrbio de ansiedade 

apresentaram critérios para depressão maior (Kessler et al., 2010). 
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 Nesse contexto, o estresse, a ansiedade e a depressão são distúrbios da saúde 

mental, relevantes em relação à qualidade de vida e devem ser levados em consideração na 

busca por melhoria na qualidade de vida de trabalhadores (Rusli et al., 2008). De tal modo, a 

partir do entendimento dos efeitos diretos e indiretos do estresse ocupacional sobre a 

depressão e sintomas depressivos, por desencadear respostas psicológicas específicas, são 

necessários estudos em profundidade em ambos os efeitos diretos e indiretos do estresse 

ocupacional em depressão e sintomas depressivos para desenvolver estratégias mais eficazes 

de prevenção e tratamento da doença (Liu et al., 2012). 

Dentre os profissionais expostos aos agressores à saúde física e mental, estão os 

docentes, que apresentam altas taxas de prevalência de distúrbios psíquicos e que estão 

associados às exigências do trabalho (Porto et al., 2006), visto que os docentes que 

desenvolvem trabalhos com alta exigência apresentam maiores riscos de desenvolver 

depressão (Sengupta, Benjamin, 2015). Esses profissionais possuem ainda uma maior 

prevalência de problemas físicos e mentais como ansiedade, hipertensão, dores de cabeça, 

distúrbios psicossomáticos e doenças cardiovasculares em comparação com outros 

trabalhadores. Shen et al., (2014), encontrou em sua amostra de docentes universitários 

chineses uma alta prevalência de sintomas depressivos (58,9%). A tensão e estresse laboral 

acarretam agravamento das condições físicas e mentais dos docentes, no entanto, os recursos 

de enfrentamento deveriam gerar promoção da saúde (Yang et al., 2009). 

A docência superior é responsável pela formação de profissionais das diversas 

áreas do conhecimento. Portanto, exercer o magistério é uma função antiga e os problemas 

gerados também a acompanham. Existem estudos no Brasil que retratam a relação entre a 

saúde de docentes e as condições de vida e trabalho (Koetz, Rempel, Périco, 2013; Vedovato, 

Monteiro, 2008). Nesse contexto, alguns agravos à saúde dos docentes são mais recorrentes. 

Dentre eles, nota-se que os distúrbios mentais possuem posição de destaque, como estresse, 

ansiedade e depressão. É de suma relevância, portanto, a necessidade de estudos voltados para 

promoção da saúde dos docentes (Gasparini, Barreto, Assunção, 2006; Silva, Silva, 2013; 

Batista et al., 2010).  

Docentes possuem um estilo de vida mais saudável quando comparados à 

população em geral, com menor frequência de eventos cardiovasculares, com exceção da 

hipertensão. Contudo, as doenças mentais e psicossomáticas são mais comuns em docentes do 

que em outras categorias trabalhistas. As queixas são comumente inespecíficas, tais como, 
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cansaço, fadiga, dor de cabeça e tensão. A percentagem de docentes em licença médica é 

geralmente mais baixa do que a percentagem global entre os segurados estatutários, embora 

dentre as principais razões para a aposentadoria precoce de docentes estão as doenças mentais 

e psicossomáticas, que, juntas, respondem por 32-50% dos casos (Scheuch, Haufe, Seibt, 

2015). 

A população de docentes universitários se depara constantemente com enorme 

pressão, que vai desde o processo de ensino, pesquisa até a convivência com discentes e 

colegas de profissão. Essas pessoas estão sofrendo prejuízo na saúde física e mental. Por 

apresentarem nível relativamente baixo de qualidade de vida relacionada à saúde, a qualidade 

de vida mental se apresenta mais prejudicada quando comparada à qualidade de vida física 

(Liu et al., 2015). A repercussão do processo de ensino-aprendizagem na qualidade de vida 

dos docentes universitários envolve várias dimensões, desde aspectos relacionados ao 

contexto da interação entre discente e docente, até aqueles relativos a questões de gestão 

organizacional, remuneração salarial e condições de trabalho, além das repercussões do 

trabalho acadêmico na vida extralaboral.  

No entanto, as interações sociais, construídas nos diversos contextos do processo 

de ensino-aprendizagem e nas demais relações do cotidiano do ambiente universitário, 

interferem de forma mais significativa, limitando ou promovendo a qualidade de vida e a 

saúde dos docentes (Silvério et al., 2010). Portanto, a docência superior pode ser uma 

atividade altamente enriquecedora que proporciona ao profissional diversas habilidades 

ligadas ao campo da saúde, embora se deva considerar, a forma e a quantidade de como as 

atividades laborais se processam, pois isso é que vai levá-la a ser propiciadora ou não da 

qualidade de vida desses atores sociais (Garcia, Oliveira, Barros, 2008). 

Torna-se importante a identificação dos grupos de risco ocupacional, visto que os 

estudos anteriores indicam que a depressão pode aumentar o risco de obesidade e ideação 

suicida (Chou, Yu, 2013), assim como também pode afetar negativamente a satisfação no 

trabalho, a qualidade de vida e o bem-estar (Tsai, 2012). Alguns estudos com docentes 

universitários apontam para uma percepção negativa da qualidade de vida de docentes em 

comparação com a população em geral (Ge et al., 2011; Yang et al., 2009). Segundo McLean, 

Mcdonald, (2015), docentes que apresentam sintomas depressivos possuem associação 

negativa com a qualidade do ensino e desempenho do aluno. Os resultados apontam para a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scheuch%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26051692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haufe%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26051692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seibt%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26051692
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importância da saúde mental dos docentes, com implicações para a política e prática do 

processo ensino aprendizagem. 

A saúde emocional dos docentes é extremamente importante para a qualidade do 

ensino em sala de aula, tornando-se o principal componente do bem-estar psicológico dos 

professores. O contexto especificidade das emoções de professores é discutido em relação às 

avaliações e programas de intervenção que visam melhorar a vida emocional dos docentes em 

sala de aula (Frenzel et al., 2015), assim como estão relacionadas a uma variedade de 

resultados importantes, tais como saúde e bem-estar desses profissionais do ensino (Chang, 

2009; Keller et al., 2014).  

Becker et al., (2015) concluiu em sua pesquisa que existem introspecções 

importantes sobre o funcionamento das características situacionais, avaliações dos professores 

e suas correspondentes respostas emocionais. Portanto, foi possível avançar no quesito 

compreensão dos processos envolvidos em um nível individualizado, que deriva não apenas 

de pontos de vantagem para futuros estudos, mas também importantes implicações práticas 

para a vida, com o objetivo que melhorar a saúde e qualidade de vida dos docentes. 

A OMS conceitua a qualidade de vida como a percepção individual de posição na 

vida no contexto da cultura e sistema de valores, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (Fleck et al., 2000). Portanto, qualidade de vida trata-se 

de uma construção multidimensional, que sofre influência de diversos fatores, dentre eles, o 

trabalho, a vida pessoal e relações sociais, saúde física e mental, assim como o ambiente no 

qual o indivíduo está inserido. Foi reconhecida como uma medida relevante em várias 

populações saudáveis, incluindo trabalhadores (Seild, Zannon, 2004).  

Segundo Teles et al., (2014), a qualidade de vida é determinada por características 

individuais, características do trabalho, estilo de vida e condições de saúde dos trabalhadores. 

O resultado do seu estudo confirma a construção multifatorial da qualidade de vida, e, 

portanto, ações destinadas a melhorar a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores devem 

ter natureza intersetorial, tendo em conta as condições psicossociais adversas do trabalho. 

Rios et al., (2010), concluiu em seu estudo que os problemas de saúde interferiram 

negativamente em todos os domínios da qualidade de vida e mostrou ter relação com a 

atividade laboral desenvolvida. A partir da geração do conceito de qualidade de vida e sua 

aceitação pela sociedade, populações diversificadas têm se tornado centro das atenções, dentre 

elas a população docente (Lin et al., 2011; McMurdo et al., 2012). 
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As doenças mentais possuem grande dimensão e, partindo desse pressuposto, 

nota-se a necessidade de ações prioritárias em todos os níveis da assistência, investimento 

maior na saúde pública voltada para estratégias de prevenção e tratamento como novo desafio 

para o serviço de saúde pública no século XXI (Wittchen et al., 2011). A identificação de 

grupos de risco, assim como o aprimoramento dos docentes universitários, e capacitações 

psicológicas no ambiente de trabalho deve fazer parte das estratégias de proteção e 

aperfeiçoamento dos professores universitários, pois traria melhoria na qualidade de vida 

relacionada à saúde (Liu et al., 2015).  

É, portanto, necessária maior atenção aos docentes da área da saúde em virtude da 

particularidade de seus processos de trabalho, visto que as atividades desenvolvidas por eles 

são variadas, em especial os que realizam atividades teóricas e práticas, envolvendo 

diretamente a população que é usuária dos serviços de saúde pública (Silvério et al., 2010). 

Do mesmo modo, devem existir recursos de enfrentamento adequados, especialmente de 

apoio social nos locais de trabalho, já que pode ser fator importante para melhorar a qualidade 

de vida dos docentes. Além disso, as intervenções psicológicas devem ser criadas para os 

docentes, e o aconselhamento psicológico deve ser fornecido para aliviar o estresse e 

consequentemente melhorar a qualidade de vida (Yang et al., 2009). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Investigar a qualidade de vida e a prevalência de depressão em docentes dos 

departamentos da área da saúde do campus São Cristóvão da Universidade Federal de 

Sergipe. 

 

3.2 Específicos 

Caracterizar os docentes quanto aos dados sociodemográficos; 

Conhecer a autopercepção a respeito da qualidade de vida, saúde e seus domínios; 

Identificar os fatores que influenciam ou estão associados à qualidade de vida e 

depressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de Estudo 

Estudo descritivo, de corte transversal, com abordagem quantitativa.  

4.2 Local do Estudo 

O estudo foi desenvolvido nos departamentos da área da saúde do Campus São 

Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe. No Hospital Universitário no município de 

Aracaju estão localizados os departamentos de Medicina, Enfermagem, Odontologia e 

Fisioterapia e no Campus universitário no município de São Cristóvão os departamentos de 

Fonoaudiologia, Farmácia e Nutrição. 

4.3 População 

A população do estudo foi composta por 186 docentes distribuídos em sete 

departamentos da área da saúde do campus São Cristóvão da UFS. 

O departamento de medicina é composto por 80 docentes, sendo 4 substitutos e 1 

temporário. Enfermagem é composto por 26 docentes, nos quais 10 são substitutos. O de 

odontologia é formado por 25 docentes, fisioterapia com 13 docentes sendo 1 substituto, 

fonoaudiologia possui 14 docentes, dentre eles, 3 substitutos e 1 temporário, farmácia é 

formado por 14 docentes, sendo 1 substituto e o departamento de nutrição possui 14 docentes, 

sendo 1 provisório e 1 substituto. 

4.3.1 Critérios de inclusão  

Foram incluídos todos os docentes dos cursos da saúde do ensino clínico da 

Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão em atividade, que possuíam tempo 

de docência igual ou superior a 1 (um) ano, de ambos os sexos e aqueles que concordaram em 

participar voluntariamente do estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) e respondendo a três instrumentos de pesquisa: WHOQOL-

Bref, Inventário de Depressão de Beck (Anexos 1 e 2) e outro elaborado pelos autores do 

projeto (Apêndice 2).  
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4.3.2 Critérios de exclusão  

Foram excluídos os docentes da saúde que no período das entrevistas estavam em 

licença (capacitação, doença, maternidade) ou férias e os que não concordaram em participar 

da pesquisa. 

4.3.3 Amostragem e amostra 

Amostragem não probabilística por conveniência. 

A amostra foi constituída por 146 voluntários, cujo objetivo foi investigar a 

qualidade de vida e a prevalência de depressão em docentes da área da saúde do campus São 

Cristóvão da UFS. 

 

4.4 Instrumentos do Estudo 

4.4.1 Termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

O TCLE consiste em um instrumento pré-coleta de dados, realizado em duas vias 

de igual teor, compreende os dados de identificação dos sujeitos da pesquisa ou responsável 

legal, dados sobre a pesquisa, termo de consentimento e informações sobre os pesquisadores.  

Os docentes foram convidados a participar da pesquisa, desta forma, foi explicado 

o objetivo do estudo e solicitado que preenchessem o TCLE. A primeira via assinada foi 

entregue ao participante da pesquisa, e a segunda foi arquivada pela pesquisadora. 

 

4.4.2 WHOQOL-Bref 

O WHOQOL-Bref é um instrumento objetivo, de fácil aplicação e recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde. Foi adaptado, aplicado e validado para o Brasil, consiste na 

abreviação do World Health Organization ́s Quality of Life-1000. Portanto o WHOQOL-Bref 

(Anexo 1) é um instrumento reduzido de avaliação que composto por 26 questões, destas, 

duas gerais que compreendem a percepção da qualidade de vida global e da sua saúde em 

geral e 24 distribuídas em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio 

ambiente (Skevington et al., 2004). As respostas seguem uma escala do tipo Likert de 1 a 5, 

sendo que quanto maior a pontuação, melhor a QV. Os escores dos domínios são calculados 

através da soma dos escores da média da “n” questões que compõem cada domínio. O 

resultado é multiplicado por quatro, sendo representado em uma escala de 4 a 20 a partir da 
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utilização de conversão de valores brutos em valores trabalhados. Estes são posteriormente 

convertidos, numa escala de 0 a 100, no entanto, para melhor compreensão dos escores de 

qualidade de vida dos docentes, a escala foi divida em cinco itens, seguindo a proposta de 

Padrão e Sens (2009) e adotada por Koetz, Rempel, Périco (2010), que apontam a qualidade 

de vida como muito ruim (0-20); ruim (21-40); nem ruim nem boa (41-60); boa (61-80) e 

muito boa (80-100) (The Whoqol Group, 1998; Pedroso et al., 2010; Padrão, Sens, 2009). 

O domínio físico aborda características sobre dor, desconforto, energia, fadiga, 

sono, descanso, mobilidade, atividade cotidiana, dependência de medicações e tratamentos e 

capacidade de trabalho. O domínio psicológico por sua vez contempla sentimentos positivos e 

negativos, pensar, aprender, memória, concentração, auto estima, imagem corporal, aparência, 

espiritualidade, religião e crenças pessoais. O domínio das relações sociais aborda relações 

pessoais, apoio social e atividade sexual, e por fim o domínio do meio ambiente, que trabalha 

questões de segurança física, proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de 

saúde e sociais, oportunidade para adquirir novas informações e habilidades, participação e 

oportunidades de recreação e lazer, ambiente físico e transporte. Os itens são graduados em 

uma escala de cinco pontos, sendo a maior pontuação em cada domínio o indicativo da 

melhor qualidade de vida (Fleck et al., 2000). 

 

4.4.3 Inventário de Depressão de Beck 

BDI-I é a sigla conhecida universalmente para o instrumento Beck Depression 

Inventory (Cunha, 2001). Foi desenvolvido por Beck e colaboradores (1961) e revisado por 

Beck et al. em 1979 e 1982 com o intuito de mensurar as manifestações comportamentais e 

avaliar a intensidade de depressão, visto que seus itens derivaram de observações clínicas de 

pacientes deprimidos em terapia psicológica. 

Os itens possuem referência a: 1) Tristeza; 2) Pessimismo; 3) Sentimento de 

fracasso; 4) Insatisfação; 5) Culpa; 6) Punição; 7) Auto aversão; 8) Auto acusações; 9) Ideias 

suicidas; 10) Choro; 11) Irritabilidade; 12) Retraimento social; 13) Indecisão; 14) Mudança na 

auto imagem; 15) Dificuldade de trabalhar; 16) Insônia; 17) Fatigabilidade; 18) Perda de 

apetite; 19) Perda de peso; 20) Preocupações somáticas; 21) Perda de libido. Contudo, na 

versão em português, mantém-se idêntico (Cunha, 2001). 

O Inventário de Depressão de Beck (IDB), instrumento de auto-avaliação de 

depressão, traduzido para vários idiomas e validado em diferentes países, consiste em 21 



36 

questões, incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade varia de 0 a 3 pontos. O total de 

pontos é de 63 e o escore para classificação de acordo com intensidade dos sintomas 

depressivos é: de 0 a 11 mínima, 12 a 19  leve, 20 a 35 moderada e 36 a 63 pontos grave 

(Castro, Trentini, Riboldi, 2010). 

Vale ressaltar que a versão brasileira do instrumento foi aprovada pelo Sistema de 

Avaliação de Testes Psicológicos e Conselho Federal de Psicologia, assim como a autorização 

do The Psychological Corporation e apoio da Casa do Psicólogo (Pinton, 2006). 

4.4.4 Formulário Sociodemográfico 

Questionário estruturado composto de 15 questões, distribuídas em variáveis 

sociodemográficas e variáveis sobre o estilo de vida (idade, sexo, estado civil, raça/cor de 

pele, titulação máxima, departamento, carga horária semanal de sala de aula e de produção 

científica, dedicação exclusiva, outro vínculo empregatício, número de vínculos 

empregatícios, satisfação com as condições de trabalho e remuneração, prática de atividade 

física e de lazer, relação familiar e afetiva).  

 

4.5 Variáveis 

4.5.1 Variáveis primárias 

Qualidade de Vida – Variável quantitativa contínua categorizada nominal que foi avaliada 

pelo WHOQOL-Bref. 

Depressão – Variável quantitativa contínua categorizada nominal avaliada pelo Inventário de 

Depressão de Beck, classificada por ausência de depressão ou sintomas depressivos mínimos, 

depressão leve, depressão moderada e depressão grave. 

 

4.5.2 Variáveis secundárias 

 

Idade – Variável quantitativa contínua medida em anos.  

 

Sexo – Variável qualitativa nominal categorizada pelo gênero masculino ou feminino.  

 

Estado civil – Variável qualitativa nominal categorizada por solteiro, casado, viúvo, 

divorciado, união estável. 
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Cor/raça – Variável qualitativa nominal categorizada por branca, preta, amarela, parda ou 

indígena. 

 

Carga horária semanal de sala de aula – Variável quantitativa numérica que representa o 

total de horas em sala de aula. 

 

Carga horária semanal de produção científica – Variável quantitativa numérica que 

representa o total de horas de orientações e pesquisa. 

 

Titulação – Variável categórica nominal verificada por Especialista, Mestre, Doutor ou pós-

doutor. 

Departamento – Variável categórica nominal classificada por Medicina, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Fonoaudiologia e Odontologia. 

 

Dedicação exclusiva -  Variável categórica nominal verificada pela resposta sim ou não. 

 

Satisfação com condições de trabalho – Variável categórica nominal medida pela resposta 

sim ou não.  

 

Satisfação com remuneração – Variável categórica nominal medida pela resposta sim ou 

não.  

 

Número de vínculos empregatícios – Variável quantitativa categorizada verificada por 1, 2 

ou mais.  

 

Lazer – Variável qualitativa nominal categorizada por sim ou não.  

 

Atividade de lazer que pratica – Variável categórica nominal avaliada por cinema, leitura, 

reunião com amigos/familiares, outros. 

 

Atividade física – Variável qualitativa nominal categorizada por sim ou não. 
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Relação familiar/afetiva – Variável qualitativa nominal categorizada pela resposta ruim, 

razoável, boa ou muito boa. 

 

4.6 Método estatístico 

4.6.1Análise estatística 

Os dados foram analisados de forma descritiva e analítica. As variáveis numéricas 

foram observadas quanto à distribuição de normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk. 

Nos casos em que os pressupostos foram atendidos, as mesmas foram apresentadas por meio 

de média ( ), desvio-padrão e seus respectivos intervalos de confiança (IC), caso contrário 

por meio de mediana (Md) e seus quartis (1º-3º).  

As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de frequência absoluta e relativa. Para 

as correlações foi aplicado o teste de Correlação Linear de Spearman, onde um r de 0 a 0,39 

foi considerado fraco, de 0,40 a 0,69 moderado e 0,70 a 1,0 forte. Foi aplicada a análise de 

regressão linear pelo método Stepwise entre a variável qualidade de vida (WHOQOL-Bref) e 

depressão (Inventário de Depressão de Beck), com os respectivos coeficientes de regressão e 

intervalos de confiança. 

Os valores foram explicados por meio da análise de regressão linear, por meio do 

valor ajustado e erro padrão estimado. Para as análises de comparação da qualidade de vida e 

depressão entre os departamentos, foi aplicado o teste de Anova de 1 fator (One Way Anova) 

com um pós-teste de Bonferroni. A associação entre as variáveis categóricas foi realizada pelo 

teste do qui-quadrado (x2) ou exato de Fisher.  

A significância estatística foi adotada em 5% (p<0,05). O programa estatístico 

utilizado foi o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 15.0). 

Os escores obtidos com aplicação do WHOQOL-bref foram transformados em 

escala de 0 a 100, sendo considerados os valores que apontam a qualidade de vida como 

muito ruim (0-20); ruim (21-40); nem ruim nem boa (41-60); boa (61-80) e muito boa (80-

100). 

4.7 Análise semântica e pré-teste  

Para garantir a compreensão semântica do instrumento foi realizada entrevista 

com cinco docentes com o objetivo de verificar a compreensão, clareza, objetividade e 

legibilidade.  
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4.8 Procedimento de coleta dos dados 

 

Após a autorização por parte dos coordenadores dos departamentos da saúde da 

Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão, e aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo seres humanos da UFS, iniciaram-se a coleta de dados que foi realizada 

no período de fevereiro a novembro de 2015. 

Inicialmente foram constatadas junto aos departamentos, as datas de reuniões de 

colegiado e de departamento para que fosse possível a abordagem coletiva. A partir da 

disponibilização dessas datas, foi realizada abordagem no início das reuniões e explicitado os 

objetivos da pesquisa, riscos e benefícios, assim como o convite para a participação no estudo. 

Os docentes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o TCLE e levaram os 

questionários e foi determinado data limite de entrega. Os mesmos disponibilizavam os 

documentos em envelope lacrado nas secretarias dos departamentos.  
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5 RESULTADOS 

 

                                         População de docentes da saúde 

                                                              186 

       

                                                 Convidados/abordados   

                                                                162 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

Figura 1. Fluxograma de participantes da pesquisa entre os docentes da área da saúde do 

Campus São Cristóvão da UFS. 

 

 

 

Departamento 

Odontologia 

22 

Departamento 

Enfermagem  

25 

Departamento 

Fisioterapia 

13 

Departamento 

Nutrição  

13 

Departamento 

Farmácia  

13 

Departamento 

Fonoaudiologia  

13 

Departamento 

medicina  

47 

Recusa/Não abordados 

24 

Amostra 

146 

Total de participantes 

por departamento 
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Foram avaliados 146 docentes dos departamentos da área da saúde do ensino 

clínico da UFS São Cristóvão, destes, 47 (32,2%) eram do departamento de medicina, 25 

(17,1%) de enfermagem, 13 (8,9%) de fisioterapia, 13 (8,9%) de nutrição, 13 (8,9%) de 

farmácia, 13 (8,9%) de fonoaudiologia e 22 (15,1%) de odontologia. Ao caracterizar o perfil 

sociodemográfico da população estudada encontramos maior frequência de docentes do 

gênero feminino (58,2%), com média de idade de 44,44 (10,15) anos, 54,8% brancos, 63% 

casados. No que diz respeito ao regime de trabalho, 52,05% são dedicação exclusiva, embora 

70 docentes (47,9%) referiram não ser regido por dedicação exclusiva e, desses, 44 docentes 

(62,85%) são do departamento de medicina. Dos 58 docentes que referiram possuir outro 

vínculo empregatício, 38 são da medicina, justificado pela diferença nos editais de concurso, 

por não exigir o regime de dedicação exclusiva, critério esse de seleção em todos os outros 

departamentos (Tabela 1). 

A média da carga horária semanal de sala de aula foi de 15,44 (7,89) horas e de 

9,99 (9,09) horas semanais de produção científica, que envolve o tempo dispensado para 

pesquisas em geral e orientações de alunos em projetos de pesquisa. Em relação à titulação 

dos docentes estudados, a maioria é doutor (56,16%) e mestre (21,23%), o que demonstra 

elevado grau de qualificação docente (Tabela 1).  
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos 146 docentes dos departamentos da área da saúde da UFS São Cristóvão, Sergipe, 2016. 

Departamento 

 

n Idade 

Média (DP) 

Sexo Cor da pele Estado civil Dedicação 

exclusiva 

Outro vínculo  Titulação Máxima 

Medicina 

 

 

47 
48,20 (9,23) 

16 F 

31 M 

29 branca 

1 preta 

17 parda 

 

4 solteiros 

33 casados 

7 separados 

3 mora junto 

Sim 3 (6,4%) 

Não 44 (93,6%) 

Sim 38 (80,9%) 

Não 9 (19,1%) 

 

5 especialistas (10,6%) 

16 mestres (34%) 

20 doutores (42,6%) 

6 pós-doutores (12,8%) 

 

Enfermagem 

 

 

25 42,71 (11,20) 
24 F 

1 M 

13 branca 

12 parda 

 

9 solteiros 

15 casados 

1 separados 

Sim 17 (68,0%) 

Não 8 (32,0%) 

Sim 10 (40,0%) 

Não 15 (60,0%) 

5 especialistas (20%) 

4 mestres (16%) 

15 doutores (60%) 

1 pós-doutores (4%) 

 

Fisioterapia 

 

 

13 
38,62 (5,95) 

7 F 

6 M 

7 branca 

1 preta 

5 parda 

 

2 solteiros 

9 casados 

2 separados 

 

Sim 12 (92,3%) 

Não 1 (7,7%) 

Sim 1 (7,7%) 

Não 12 (92,3%)  

1 mestre (7,7%) 

8 doutores (61,5%) 

4 pós-doutores (30,8%) 

 

Nutrição 

 

 

13 
35,15 (4,50) 

12 F 

1 M 

7 branca 

4 parda 

2 amarela 

 

5 solteiros 

6 casados 

1 separado 

1 mora junto 

Sim 12 (92,3%) 

Não 1 (7,7%) 

Sim 1 (7,7%) 

Não 12 (92,3%) 

1 especialista (7,7%) 

1 mestre (7,7%) 

9 doutores (69,2%) 

2 pós-doutores (15,4%) 

 

Farmácia 

 

 

13 
39,67 (5,82) 

6 F 

7 M 

7 branca 

2 preta 

4 parda 

 

3 solteiros 

8 casados 

2 separados 

Sim 12 (92,3%) 

Não 1 (7,7%) 

Sim 1 (7,7%) 

Não 12 (92,3%) 

1 mestre (7,7%) 

9 doutores (69,2%) 

3 pós-doutores (23,1%) 

 

Fonoaudiologia 

 

 

13 42,50 (11,04) 
10 F 

3 M 

8 branca 

4 parda 

1 amarela 

 

3 solteiros 

7 casados 

3 separados 

Sim 10 (76,9%) 

Não 3 (23,1%) 

Sim 1 (7,7%) 

Não 12 (92,3%) 

3 especialistas (23,1%) 

3 mestres (23,1%) 

6 doutores (46,1%) 

1 pós-doutores (7,7%) 

 

Odontologia 

 

 

22 
51,09 (9,39) 

10 F 

12 M 

9 branca 

13 parda 

28 solteiros 

88 casados 

26 separados 

4 mora junto 

Sim 10 (45,5%) 

Não 12 (54,5%) 

Sim 6 (27,3%) 

Não 16 (72,7%) 

5 mestres (22,7%) 

15 doutores (68,2%) 

2 pós-doutores (9,1%) 
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Ao avaliar a qualidade de vida utilizando o instrumento Whoqol-bref, verificou-se 

que a média do questionário foi de 15,34 (1,84) com IC 95% [15,03;15,65], valor mínimo de 

10,46 e máximo de 19,08. Nesse sentido, os resultados das duas primeiras questões gerais 

apontam que 84,9% dos docentes consideram sua qualidade de vida boa ou muito boa e 

67,8% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com sua saúde. O domínio do Whoqol-Bref que 

apresentou maior média foi o físico com 15,80% (2,27), com IC 95% [15,43;16,17], e o 

domínio de menor média foi o meio ambiente com 14,69% (2,01) com IC 95% [14,36;15,02] 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Distribuição da frequência das duas primeiras questões gerais sobre a qualidade de 

vida e saúde do Whoqol-bref e estatística descritiva dos domínios de QV do Whoqol-bref em 

146 docentes dos departamentos da área da saúde da UFS São Cristóvão, Sergipe, 2016. 

 Questão 1 – percepção sobre a qualidade de vida Questão 2 – satisfação em relação à saúde 

Nível Escala de respostas n (%) Escala de respostas n (%) 

1 Muito ruim 1 (0,7) Muito insatisfeito 4 (2,7%) 

2 Ruim 4 (2,7) Insatisfeito 15 (10,3%) 

3 Nem ruim nem boa 17 (11,6) Nem insatisfeito nem 

satisfeito 

28 (19,2%) 

4 Boa 87 (59,6) Satisfeito 69 47,3%) 

5 Muito boa 37 (25,3) Muito satisfeito 30 20,5%) 

 

Domínios Média (DP) IC 

Domínio físico 15,80 (2,27) 15,43-16,17 

Domínio psicológico 15,74 (1,91) 15,43-16,05 

Domínio social 15,07 (3,08) 14,57-15,58 

Domínio ambiental 14,69 (2,01) 14,36-15,02 

A prevalência de docentes com depressão foi de 29,5%, assim distribuída: 23,97% 

com IC 95% [17,77;31,51] com depressão leve, 5,48% com IC 95% [2,80;10,44] com 

depressão moderada (Tabela 3).  

Tabela 3. Prevalência de depressão entre os 146 docentes dos departamentos da área da saúde 

da UFS São Cristóvão, Sergipe, 2016. 

Depressão %  IC 

Sem depressão (0-11) 70,55 62,70-77,34 

Depressão leve (12-19) 23,97 17,77-31,51 

Depressão moderada(20-35) 5,48 2,80-10,44 
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Os níveis de insatisfação com as condições de trabalho 70,5% e remuneração 

salarial, 78,8% foram altos. Assim como, a maior parcela dos docentes pesquisados (68,5%) 

praticam atividades físicas e de lazer (97,95%). (Tabela 4). 

Tabela 4. Satisfação com as condições de trabalho e remuneração, práticas de atividade física e de 

lazer entre os 146 docentes dos departamentos da área da saúde da UFS São Cristóvão, Sergipe, 2016. 

Departamento 

Satisfação com as 

condições de 

trabalho 

Satisfação com a 

remuneração 

Atividade física Atividade de 

lazer 

Medicina 
Sim 13 (27,7%) 

Não 34 (72,3%) 

Sim 8 (17,0%) 

Não 39 (83,0%) 

Sim 33 (70,2%) 

Não 14 (29,8%) 

Sim 44 (93,6%) 

Não 3 (6,4%) 

Enfermagem 
Sim 6 (24,0%) 

Não 19 (76,0%) 

Sim 8 (32,0%) 

Não 17 (68,0%) 

Sim 17 (68,0%) 

Não 8 (32,0%) 

Sim 25 (100%) 

Não - 

Fisioterapia 
Sim 4 (30,8%) 

Não 9 (69,2%) 

Sim - 

Não 13 (100,0%) 

Sim 9 (69,2%) 

Não 4 (30,8%) 

Sim 13 (100%) 

Não - 

Nutrição 
Sim 6 (46,2%) 

Não 7 (53,8%) 

Sim 3 (23,1%) 

Não 10 (76,9%) 

Sim 9 (69,2%) 

Não 4 (30,8%) 

Sim 13 (100%) 

Não - 

Farmácia 
Sim 3 (23,1%) 

Não 10 (76,9%) 

Sim 4 (30,8%) 

Não 9 (69,2%) 

Sim 9 (69,2%) 

Não 4 (30,8%) 

Sim 13 (100%) 

Não - 

Fonoaudiologia 
Sim 6 (46,2%) 

Não 7 (53,8%) 

Sim 4 (30,8%) 

Não 9 (69,2%) 

Sim 6 (46,2%) 

Não 7 (53,8%) 

Sim 13 (100%) 

Não - 

Odontologia 
Sim 5 (22,7%) 

Não 17 (77,3%) 

Sim 4 (18,2%) 

Não 18 (81,8%) 

Sim 17 (77,3%) 

Não 5 (22,7%) 

Sim 22 (100,0%) 

Não - 

 

Ao associar a depressão com o gênero foi observado que não houve associação 

estatisticamente significativa (p= 0,069). Nessa perspectiva, dos 146 docentes pesquisados, 85 

são do gênero feminino, e desses, 54 (63,5%) não apresentam depressão, 26 (30,6%) 

depressão leve e 5 (5,9%) depressão moderada. Vale a pena ressaltar que, do total de docentes 

que apresentaram depressão leve e moderada (43), 72,1% (31) foram do gênero feminino. 

(Tabela 5). 

Tabela 5. Associação entre depressão e gênero de 146 docentes dos departamentos da área da 

saúde da UFS São Cristóvão, Sergipe, 2016. 

Inventário de Depressão de 

Beck 

Gênero 

        F               M    Total 

          Valor de p 

Sem depressão          54            49          103              

Depressão leve          26            9            35 0,069 

Depressão moderada   5              3             8  

TOTAL     85            61         146  
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Ao correlacionar os valores de qualidade de vida e depressão, foi encontrada uma 

correlação forte e negativa (r= -0,727) (Figura 2). Foi encontrada correlação fraca e negativa 

entre depressão e idade (r= -0,188) e correlação fraca entre qualidade de vida e idade (r= 

0,260).  

 

Figura 2. Correlação linear de Spearman entre qualidade de vida (WHOQOL-Bref) e 

depressão (Inventário de Depressão de Beck). 

A associação entre a variável dependente (depressão) e a variável independente 

(qualidade de vida) foi considerada forte (R = 0,713). Aproximadamente 51% da variância na 

depressão pode ser explicada pela variância na qualidade de vida. De forma mais precisa, por 

meio do valor ajustado, a variância pode ser explicada em 50,5%. O erro padrão estimado foi 

de 4,1. A probabilidade associada foi de p< 0,001. O valor da de b na equação da regressão 

foi de -2,26. O que significa que a cada ponto de variação na QV, a depressão altera 2,26 

pontos. 

Ao comparar os valores da QV e depressão entre os departamentos, não foram 

encontradas diferenças significativas. A comparação foi realizada por meio de teste de Anova 

de 1 fator (One Way Anova) com um pós-teste de Bonferroni. A QV apresentou uma 

significância com p= 0,183 e a depressão p= 0,462. 

No que diz respeito à classificação da QV a partir dos domínios foi identificado 

que, no domínio Físico, 3 docentes (2,0%) tiveram a QV classificada como ruim, 26 (17,8%), 
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nem ruim e nem bom, 63 (43,2%) como boa e 54 (37,0%) como muito boa. Para o domínio 

Psicológico, 1 (0,7%) ruim, 25 (17,1%) nem ruim e nem bom, 81 (55,5%) boa, 39 (26,7%) 

muito boa. O domínio Relações sociais, 3 (2,0%) muito ruim, 5 (3,4%) ruim, 38 (26,0%) nem 

ruim e nem boa, 60 (41,1%) boa e 40 (27,4%) muito boa. E por fim, para o domínio Meio 

ambiente, 3 (2,0%) ruim, 44 (30,1%) nem ruim e nem boa, 79 (54,1%) boa e 20 (13,7%) 

muito boa. 

Foi observada uma associação significante entre o domínio Físico e o gênero (p= 

0,020), ao passo que, a prevalência de QV ruim foi maior entre as mulheres (100%), nem 

ruim e nem boa também teve uma prevalência maior entre as mulheres (73,1%), assim como 

boa QV também foi maior entre as mulheres (57,1%). Nesse sentido, também foi observada 

uma associação significante entre o domínio Físico e dedicação exclusiva (p= 0,004), onde 

100% dos que apresentavam QV ruim eram dedicação exclusiva, entre os que apresentavam 

uma QV nem ruim e nem boa 65,4% eram dedicação exclusiva, dentre os que apresentavam 

uma qualidade de vida boa 55,6% era dedicação exclusiva e dentre os que apresentavam QV 

muito boa, 61,1% não eram dedicação exclusiva. 

Houve uma associação significante entre o domínio Psicológico e o gênero (p= 

0,014), visto que, 100% dos que apresentavam QV ruim eram mulheres, nem ruim e nem boa 

eram na maior parte homens (68,0%), QV boa era 63,0% mulheres e muito boa 59,0% 

homens. 

Houve também uma associação significante entre o domínio meio ambiente e o 

gênero (p= 0,039), pois 66,7% dos que apresentavam QV ruim eram mulheres, nem ruim e 

nem boa eram na maior parte mulheres (68,2%), QV boa eram 57,0% mulheres e muito boa 

60,0% homens. Para esse domínio, foi observada ainda uma associação significante com a 

dedicação exclusiva (p= 0,013), uma vez que 66,7% dos que apresentavam QV ruim era 

dedicação exclusiva. Entre os que apresentavam uma QV nem ruim e nem boa, 59,1% eram 

dedicação exclusiva. Dentre os que apresentavam uma QV boa, 55,7% era dedicação 

exclusiva, e dentre os que apresentavam QV muito boa, 80% não eram dedicação exclusiva. 

Ao associar os resultados do Inventário de Depressão de Beck com os 

departamentos aos quais os docentes pertenciam, não foi encontrada associação significativa 

(p= 0,878), assim como com a cor/raça (p= 0,297), estado civil (p= 0,057), titulação (p= 

0,216), dedicação exclusiva (p= 0,486), outro vínculo empregatício (p= 0,426), satisfação 

com a remuneração (p= 0,451) e prática de atividade física (p= 0,229). 
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No entanto, foi encontrada associação significativa entre depressão e satisfação 

com as condições de trabalho (p= 0,002), desta forma, foi possível verificar que entre os 

docentes com depressão leve, 85,7% não estavam satisfeitos com as condições de trabalho e 

entre os que apresentavam depressão moderada, 100% não estavam satisfeitos com as 

condições de trabalho (Tabela 6). 

Tabela 6. Associação entre depressão e satisfação com as condições de trabalho entre os 146 

docentes da área da saúde da UFS São Cristóvão, Sergipe, 2016. 

Satisfação com as 

condições de trabalho 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

Valor de p 
Sem depressão 

Depressão 

leve 

Depressão 

moderada 

Sim 38 (88,4%) 5 (11,6%) 0 
0,002* 

Não 65 (63,1%) 30 (29,1%) 8 (7,8%) 

* Associação significativa (p< 0,001). 

Também houve associação significativa entre a depressão e a realização de 

atividades de lazer (p= 0,003), uma vez que, entre os que não realizavam nenhuma atividade 

(2,1%), apenas 1,4% apresentava depressão moderada. Do total de docentes que realizavam 

alguma atividade de lazer, 71,3% não apresentavam depressão, 24,5% apresentavam 

depressão leve e 4,2% depressão moderada (Tabela 7). 

Tabela 7. Associação entre depressão e atividades de lazer entre os 146 docentes da área da 

saúde da UFS São Cristóvão, Sergipe, 2016. 

Atividade de 

lazer 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 
Valor de 

p Sem depressão 
Depressão 

leve 

Depressão 

moderada 

Sim 102 (71,3%) 35 (24,5%) 6 (4,2%) 
0,003* 

Não 1 (33,3%) 0 2 (66,7%) 

* Associação significativa (p< 0,001). 
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6 DISCUSSÃO 

 

As características sociodemográficas dos indivíduos que participaram deste estudo 

se assemelham às identificadas através da efetivação de outros estudos realizados com 

docentes. Houve discreta predominância do gênero feminino (58,2%), dado este que 

corrobora com outros estudos, nos quais a figura feminina está em destaque no âmbito do 

ensino. O achado de maior participação da mulher no contexto da docência se assemelha aos 

resultados de diversos estudos realizados com docentes, tanto de nível superior, como também 

ensino fundamental e médio. Foi possível perceber que embora a predominância dos achados 

desse e de outros estudos serem de docentes do gênero feminino, quando comparados aos 

estudos com docentes do ensino básico e médio, essas taxas são menores. Por exemplo, Liu et 

al., (2015) realizaram um estudo com 965 docentes de cinco universidades e encontraram 

56,3%, enquanto que Pereira, Teixeira, Lopes (2013), em um estudo realizado com 349 

docentes da educação básica do município de Florianópolis, constataram que a maior parte 

(mais de 80% da amostra) foi formada por mulheres, assim como também Fernandes, Rocha 

(2009), ao estudar 242 docentes da rede básica de ensino, encontraram 81,7% do corpo 

docente formado por mulheres.  

Essa discrepância é descrita por Araújo et al., (2005) como sendo um reforço à 

hipótese de que o acesso feminino a níveis mais elevados de formação é ainda restrito. No 

entanto, esse panorama vem passando por um processo de transformação ao longo dos anos, 

visto que a mulher tem conseguido alcançar maiores níveis de qualificação e melhores 

posições dentro do contexto do trabalho nos mais diversos campos. 

Nessa perspectiva, a predominância do gênero feminino parece se tratar de uma 

questão histórica, visto que essa profissão era uma das poucas possíveis de ser exercida por 

mulheres (Tabelião, Tomasi, Neves, 2011). Esse destaque entre os profissionais da educação 

possui relação com a inserção feminina no mercado de trabalho (Araújo, Reis, Kavalkievcz, 

2003). Dentre os fatores que favoreceram a entrada das mulheres no mercado de trabalho 

estão: a crise econômica e de emprego, a luta das mulheres pelos seus direitos e as mudanças 

no núcleo familiar (Delcor et al., 2004). No entanto, o campo da educação foi um dos 

primeiros a incorporar, em ampla escala, essa participação feminina.  

A partir da segunda metade do século XX, houve uma expansão do setor 

educacional no Brasil. Dessa forma, as mulheres foram convocadas para ocupar os cargos de 
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educadoras, considerando que a docência, na época, era vista como atividade própria de 

mulheres, por envolver cuidado ao próximo, considerando-se o trabalho na escola como uma 

continuação das tarefas exigidas no âmbito doméstico (Delcor et al., 2004).  

A média de idade encontrada no estudo foi de 44,44 anos. Achado esse que se 

assemelha ao estudo de Koetz et al. (2013) realizado com 203 docentes de três universidades 

comunitárias, cuja idade dos docentes variou de 26 a 64 anos, com média de 42 anos e 

Fernandes, Rocha (2009), com idade média de 43,24 anos. Outro dado que corrobora com 

estudos realizados com docentes, é de que maioria dos participantes serem casados (63%), 

como apontam Liu et al., (2015), cujo corpo docente era formado por 87% de indivíduos 

casados.  

Nesse sentido, a presença de um companheiro parece ser agente protetor da saúde 

mental, por gerar um suporte social (Cramer, 2004). Embora o presente estudo não tenha 

apresentado associação estatisticamente significante entre estado civil e depressão, existem 

outros que apontam para uma forte associação, como por exemplo, no estudo de Aragão et al., 

(2014) com médicos da atenção básica, no qual foi identificada uma porcentagem maior de 

sintomas depressivos entre os médicos que possuíam problemas de relacionamento conjugal. 

Os achados do presente estudo apontam para uma carga horária semanal de 

trabalho referida pelos docentes inferior quando comparada com outras instituições de ensino 

superior, sejam elas públicas ou privadas, como o estudo de Koetz, Rempel, Périco (2013), 

realizado com 203 docentes de três universidades comunitárias, cuja carga horária semanal 

média dos professores encontrada no estudo foi de 32,5 horas semanais contra 25,4 horas do 

presente estudo. Koetz, Rempel, Périco (2013), reforçam o quanto é necessário e importante 

pensar em ações de prevenção e promoção de saúde para os professores, uma vez que a 

atuação dos professores em sala de aula demanda permanecer em ortostase por longos 

períodos e uma atividade intelectual que necessita de extrema atenção e horas de preparo de 

aulas e de correção de trabalho. Portanto, esse achado pode ter influenciado na percepção 

positiva de qualidade de vida dos docentes da universidade Federal de Sergipe. 

Em relação à qualificação, os docentes pesquisados apresentam alto e satisfatório 

nível de qualificação, ao passo que em sua maioria são doutores e mestres, além de possuir 

elevado percentual de pós-doutores em comparação com outras instituições de ensino 

superior. Esses dados corroboram com outros achados, com a diferença de possuir maior 

número de docentes com livre docência, como no estudo de Lima, Filho (2009) com 189 

docentes universitários efetivos da UFMS, que encontraram 60,5% de doutores e apenas 3,8% 
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de pós-doutores. Do mesmo modo, a UFS apresenta maior número de doutores comparado ao 

estudo de Koetz, Rempel, Périco (2013), que apresentaram apenas 21,18%.  

Vale a pena ressaltar que a necessidade de qualificação docente é uma exigência 

dos tempos atuais. Portanto, os docentes em todas as culturas consideram as diferenças 

individuais de seus alunos, o ensino individualizado e a capacidade de aprendizado. Dessa 

forma, possuem a importante tarefa de auxiliar no desenvolvimento saudável dos estudantes, 

bem como fornecer formação intelectual de qualidade (Shen et al., 2014). Para tanto, o atual 

modelo de trabalho a qual os docentes estão submetidos exige um excesso de trabalho 

extraclasse, através de correções de atividades e de planejamentos, e, principalmente, pela 

demanda por atualização e pela necessidade de titulação (Oliveira et al., 2012).  

Ressalta-se que alguns docentes assumem outras jornadas de trabalho além da 

docência, como é o caso dos professores substitutos, cujo regime de trabalho se dá por 

contrato e por tempo determinado, assim como também os docentes do departamento de 

medicina, que não exige dedicação exclusiva, já que eles trabalham também na assistência, 

em consultório, hospital ou unidade de saúde, sendo que as mulheres ainda assumem os 

afazeres domésticos e cuidados com a família. Algumas pesquisas encontraram dados 

semelhantes com relação aos docentes com outro vínculo além da docência, mas com valores 

inferiores aos encontrados na presente investigação que foi de 39,72%. Portanto, Delcor et al., 

(2004), encontraram 19,1% e Reis et al., (2005) 30% de docentes com outro vínculo 

empregatício.  

Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que, de uma maneira geral, 

os docentes apresentaram percepção positiva de sua qualidade de vida, quando avaliada pelo 

Whoqol-Bref. Dessa forma, representam 84,8% de satisfação com a QV. Vale a pena ressaltar 

que embora a maior parte dos docentes tenham indicado boa qualidade de vida, cerca de 15% 

desses profissionais apontaram insatisfação com sua qualidade de vida. Apesar do trabalho em 

instituições de ensino superior ser um ambiente que estimule o processo de ensino-

aprendizagem, constantemente existem outros parâmetros que envolvem essa percepção. 

Esses achados se assemelham aos estudos realizados por Koetz, Rempel, Périco (2013), no 

qual 80% dos docentes referiram satisfação com sua qualidade de vida e 20% de indicações 

de má qualidade de vida entre docentes de três instituições de ensino superior e por Filho, 

Oliveira, Oliveira, (2012) com 293 docentes de uma instituição pública de ensino superior do 

Sul do País, que constataram que 84,3% estavam satisfeitos com a QV.  
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Os resultados das duas questões gerais do Whoqol-Bref mostraram que a maior 

parte dos docentes considerava boa ou muito boa a sua qualidade de vida e estavam satisfeitos 

ou muito satisfeitos com sua saúde. Dado esse que corrobora com os achados de Filho, 

Oliveira, Oliveira (2012), representando 76% da amostra com percepção muito positiva da 

sua saúde. Por outro lado, o percentual de docentes insatisfeitos, principalmente com a saúde 

(13,0%), mostra uma situação diferente da encontrada na literatura quando comparada aos 

estudos com docentes da rede básica de ensino, pois existe maior insatisfação com a saúde, 

como aponta o estudo de Pereira, Teixeira, Lopes (2013), que estudaram 349 docentes da rede 

estadual e municipal de ensino da educação básica do município de Florianópolis, no qual 

25,3% dos docentes estavam insatisfeitos com sua saúde.  

É, portanto, perceptível que quando comparado aos estudos de ensino básico, a 

insatisfação com a saúde é maior. Isso pode ser justificado pelos baixos salários, comum em 

docentes da educação básica, que limitam o acesso a serviços de saúde, práticas de lazer e 

transportes de qualidade, já que isso tem repercussões importantes no aumento do estresse e 

na redução da qualidade de vida dessa categoria (Fernandes, Rocha, 2009). 

Em relação às médias do Whoqol-Bref, os resultados apontam que as médias dos 

escores da autoavaliação da qualidade de vida e da qualidade de vida nos domínios físico, 

psicológico, social e ambiental são consideradas boas, sendo o ambiental, o apontado com a 

menor média e o domínio físico com a maior. Esse foi o mesmo resultado encontrado por 

Koetz, Rempel, Périco (2013). O estudo realizado por Fernandes, Rocha (2009) corrobora e 

conflita ao mesmo tempo, uma vez que a avaliação global da qualidade de vida mostrou que 

tanto o domínio físico como o do meio ambiente foram os menores escores médios. Uma 

possível explicação para esse achado de menor escore para o domínio ambiental seria que 

estão incluídos aspectos financeiros e sociais como saúde, educação e lazer (Tabelião, 

Tomasi, Neves, 2011). Embora 98% dos docentes relatarem desenvolver atividades de lazer, 

78,8% estavam insatisfeitos com a remuneração salarial e 70,5% com as condições de 

trabalho.  

O domínio físico foi determinado pela percepção dos docentes, frente à dor ou 

desconforto, energia para as atividades diárias, satisfação com o sono, capacidade de 

locomoção, dependência de medicações e/ou tratamentos e a capacidade de executar seu 

trabalho. A média das pontuações aponta um escore de 73,8, ou seja, para uma qualidade de 

vida considerada boa. A qualidade de vida relacionada aos aspectos psicológicos apresenta 

escore de 73,4, também classificada como boa. Os docentes foram questionados sob a própria 
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percepção quanto a sentimentos positivos, a forma de encarar a vida, se ela tem sentido, a 

capacidade de memória, concentração, autoestima, sentimentos negativos como desespero e 

ansiedade e se o entrevistado sente-se satisfeito consigo mesmo. Para classificar a qualidade 

de vida em relação ao domínio social, o docente respondeu sobre o relacionamento 

interpessoal, apoio social e vida sexual. O escore encontrado foi de 69,2, considerado bom. E, 

por fim, para identificar o escore de qualidade de vida voltada ao ambiente, os professores 

foram questionados em relação à sensação de segurança, se o ambiente físico pode ser 

considerado insalubre, acesso a informação, transporte, se os recursos financeiros são 

suficientes para satisfazer suas necessidades, se estão satisfeitos com sua moradia, acesso aos 

serviços de saúde e se têm tempo para atividades de lazer. Esse domínio apresentou a menor 

pontuação, 66,8, embora ainda aponte para uma qualidade de vida boa. 

A prevalência de docentes com depressão foi alta em relação a alguns estudos 

realizados no Brasil com docentes do ensino superior, como o de Lima, Filho (2009), que em 

sua pesquisa com 189 docentes universitários efetivos da UFMS, encontraram 16,8% de 

docentes com depressão. Enquanto que Terra, Secco, Robazzi, (2011), exploraram 71 

docentes universitários do curso de enfermagem de duas instituições de ensino superior, uma 

privada e uma pública e encontrou um percentual de depressão leve de 6,3% nos docentes da 

universidade B e nenhum da universidade A apresentou essa classificação. A depressão grave 

estava presente em apenas um docente da universidade A (2,6%).  

Em contrapartida, um estudo realizado na China por Shen et al., (2014), com 

docentes de seis universidades, apresentou prevalência de 58,9% de sintomas depressivos, ou 

seja, superior comparado a outros estudos com docentes. Isso pode ser explicado pelo 

rigoroso sistema de gestão das universidades chinesas assim como também a cultura de que o 

professor deve transmitir conhecimentos morais e intelectuais. Dessa forma, eles estão 

sujeitos a enormes pressões por parte da sociedade. Para os docentes universitários, o nível de 

estresse no trabalho pode afetar a eficiência do seu trabalho, além de interferir nas relações 

interpessoais, já que o estresse laboral tem relação com sintomas depressivos.  

Estudos reforçam que, dentre os fatores que podem contribuir para o 

desenvolvimento problemas de saúde mental, está a pressão no ambiente de trabalho, e ainda 

sugerem que a carga de trabalho e um efeito psicológico adverso no ambiente laboral 

influenciam significativamente na depressão entre os docentes (Lu, Zhong, Chen, 2013; 

Mahan et al., 2010; Dragano et al., 2008; Buckner et al., 2008; Yang et al., 2013). Portanto, é 
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importante enfatizar que ter professores deprimidos em sala de aula pode comprometer a 

relação do docente com os alunos, com os gestores e com a própria instituição de ensino. 

Afastar o professor da sala de aula, por conta da depressão chama a atenção para 

uma análise do motivo que gerou esse adoecimento, ou seja, se houver relação entre a 

depressão e o ambiente laboral, assume-se um aspecto de gravidade, cuja solução deve ser 

investigada com brevidade (Batista, Carlotto, Moreira, 2013). Os resultados encorajam a 

continuação da investigação e do desenvolvimento de técnicas preventivas para aliviar o 

estresse ocupacional e sintomas depressivos entre docentes universitários (Shen et al., 2014), 

sendo ainda necessárias ações de melhoria da saúde mental e clima organizacional (Sun, Wu, 

Wang, 2011).  

O percentual de insatisfação com as condições de trabalho foi alto e apresentou 

associação com depressão, uma vez que os docentes insatisfeitos com as condições laborais 

apresentavam depressão. Dado esse que corrobora com os achados de Araújo et al., (2005), 

realizado com 314 docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana, no qual foi 

identificada insatisfação com as mais diversas condições de trabalho, dentre elas, ausência de 

espaço para descanso/repouso (96,4%), de sala individual de trabalho (81,5%), local 

inadequado para projeção de material didático (76,4%), inadequação das mesas e cadeiras 

(69,9%) e das salas de aulas (58,1%). Além disso, ao estudarem o estresse ocupacional, 

encontraram o adoecimento psíquico com prevalência de 19,1% entre os docentes estudados. 

Nesse contexto, o trabalho é uma atividade social e que pode afetar positivamente 

ou negativamente a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores (Tabeleão, Tomasi, Neves, 

2011). A satisfação com o trabalho pode ser definida como um conjunto de sentimentos 

favoráveis ou desfavoráveis com os quais os trabalhadores percebem seu trabalho e está 

sujeita a influência de forças internas e externas ao ambiente de trabalho (Cartolo, Camara, 

2008).   

É perceptível que os trabalhadores dos setores de atividades produtivas ou de 

serviços estão submetidos a situações de trabalho precárias em algum aspecto. No entanto, a 

intensidade disso parece ser maior ou menor, dependendo do tipo de vínculo de trabalho, ou 

seja, se público ou privado, se terceirizado ou não terceirizado, se formal ou informal, assim 

como também da capacidade de mobilização dos trabalhadores e do seu nível de qualificação. 

Muitas vezes mesmo a existência de vínculos formais e o elevado grau de qualificação de 

algumas categorias profissionais, como é o caso de docentes universitários, não têm sido 
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suficientes para proteger os trabalhadores da condição precária em determinados setores ou 

atividades, como pode ser notado na maioria das instituições públicas de ensino superior, 

atingindo uma categoria, até então, aparentemente protegida, dadas as características 

específicas de suas atividades laborais (Borsoi, 2012).  

O ambiente de trabalho e os fatores psicossociais têm sido considerados os 

maiores causadores de problemas de saúde em docentes (Fernandes, Rocha, 2009). Dentre os 

problemas mais comuns está o estresse ocupacional, que tem sido identificado como um fator 

de risco para sintomas depressivos, assim como também pode influenciar a saúde mental, a 

qualidade de vida e satisfação no trabalho (Mahan, 2010). 

 Um exemplo é a cobrança por uma produção que não valoriza a qualidade do 

trabalho. Porém, a quantidade é um dos fatores que gera angústia e estresse, o que os faz 

sentir ameaçados e inseguros com a possibilidade de não estar atendendo às expectativas do 

mercado, que exige cada vez mais qualificação e desencadeia o aumento da competitividade. 

Dessa forma, é possível concluir que além da falta de condições de trabalho, também há uma 

demanda por atividades muito diversificadas no contexto acadêmico. Portanto, os docentes 

devem dar conta das necessidades de formação do discente e da sua própria formação e 

crescimento profissional (Garcia, Oliveira, Barros, 2008).  

A insatisfação com a remuneração salarial também teve uma representação 

importante. Por isso, o trabalho docente pode ser caracterizado por baixa remuneração, 

inadequação estrutural das instituições e superlotação nas salas de aula (Tabelião, Tomasi, 

Neves, 2011). Esse achado se assemelha ao encontrado por Garcia, Oliveira, Barros (2008), 

que estudaram docentes da área da saúde de instituições de ensino superior do estado do 

Espírito Santo, no qual eles observaram que em relação às questões financeiras, tanto do 

docente quanto da instituição, esse é mais um aspecto a ser considerado como gerador de 

estresse laboral e prejuízo da qualidade de vida docente. 

 Portanto, como consequência dos baixos salários, os docentes estendem sua carga 

horária em outras atividades. Situação que é agravada pela falta de pausas para descanso, o 

que acaba gerando desconforto e em alguns casos adoecimento. Esse adoecimento pode ser 

físico e/ou psíquico, contribuindo para os altos níveis de absenteísmo e abandono de emprego 

(Fernandes, Rocha, 2009). Essa é uma realidade que está mais próxima dos docentes que não 

são do regime de dedicação exclusiva e possuem outros vínculos empregatícios, visto que 

39,7% dos docentes pesquisados referiram possuir um ou mais vínculos além da docência na 
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universidade estudada, dentre os motivos, a busca por maiores rendas pode ser o mais 

plausível. 

A prevalência de depressão foi significativamente mais elevada entre as mulheres 

(36,5%) do que entre os homens (19,7%), visto que, dos 43 docentes que apresentaram 

depressão, 31 são mulheres e 12 homens. Esse achado representa uma prevalência muito 

maior do que a observada em outros estudos com docentes que variaram de 20,0% entre 

docentes da UFBA (Araújo et al. 2006) a 20,3% na rede particular de ensino de Salvador 

(Araújo et al. 2003). Delcor et al., (2004) encontrou em seu estudo, mais da metade das 

licenças entre mulheres desencadeadas por depressão (203 licenças que correspondem a 

50,5%).  

O exercício da docência remete ao controle de questões pedagógicas executadas 

dentro de sala de aula. Entretanto, os resultados desse estudo demonstram que as docentes não 

são poupadas das demandas globais a que estão submetidas, como tarefas extraclasses, 

extensas jornadas de trabalho, múltiplos vínculos e carga horária de sala de aula. Como 

consequência dessa gama de demandas e atribuições, propicia-se o surgimento de efeitos 

sobre a saúde mental desse grupo ocupacional, o que remete à necessidade de elaboração de 

um projeto de intervenção em saúde do trabalhador para melhorar a condição de trabalho dos 

docentes na área da saúde, diminuindo o sofrimento psíquico a que estão expostos, 

melhorando o grau de satisfação na sua vida pessoal e, consequentemente, em sua atividade 

profissional, contribuindo para uma melhor qualidade de vida (Oliveira et al., 2012).  

O presente estudo encontrou uma correlação forte e negativa entre depressão e 

QV, o que significa que essas variáveis são inversamente proporcionais, uma vez que, à 

medida que aumenta a gravidade da depressão, piora a QV. Portanto, a depressão interfere e 

influencia para uma pior percepção de QV. O achado no estudo de Rusli, Edimansyah, Naing 

(2008) vem reforçar, visto que foi evidenciado que os níveis de estresse, ansiedade e 

depressão mais baixos estão relacionados com a melhor QV. Foi apontado também, que a 

autopercepção de estresse, ansiedade e depressão foram inversamente relacionadas a fatores 

de QV. Os dados mostraram ainda que o estresse foi inversamente relacionado a dois fatores 

de QV, as condições ambientais e as relações sociais.  

Sendo assim, quanto menor for a percepção de estresse, prediz-se maior percepção 

da qualidade de vida relacionada com as condições ambientais e relações sociais. A 

Organização Mundial de Saúde afirma que há uma relação estreita entre o nível de segurança 
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e saúde, desenvolvimento sócio econômico e qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores. 

Portanto, com a redução da exposição a condições adversas no ambiente laboral, é provável 

que se tenha um impacto positivo e produtivo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde, 

física e mental da população ativa (Silva, Barreto, 2012).  

Nesse contexto, Fernandes, Rocha (2009) constatam em sua pesquisa que 

docentes que desenvolvem trabalhos caracterizados como ativos e exigentes foram mais 

afetados no domínio da QV. Essa constatação sugere a necessidade de maior investimento em 

políticas de promoção da saúde entre os docentes. Por sua vez, Rusli, Edimansyah, Naing 

(2008) sugerem que existem relações significativas entre o controle do trabalho e apoio social 

com o estresse, ansiedade e fatores de QV. Dessa forma, fatores de trabalho favoráveis, 

especialmente quando existe apoio social, possuem efeito significativo sobre todos os fatores 

que envolvem a QV (saúde física, estado psicológico, condições ambientais e relações 

sociais), estresse e depressão. Estudos reforçam a associação entre o estresse laboral e a 

depressão (Tsai, 2012). Descobertas similares no Japão (Nomura et al., 2010), indicam que os 

índices de estresse laboral dos trabalhadores possuem correlação com a tensão, ansiedade e 

depressão, e os trabalhadores que estão sob maior demanda de trabalho e tensão são menos 

propensos a apresentar comportamentos saudáveis, possivelmente devido ao estresse 

emocional. A associação significante entre o estresse laboral e a depressão afeta indiretamente 

a QV relacionada à saúde (Tsai, 2012). 

Houve associação entre os domínios físico, psicológico, meio-ambiente e a 

variável gênero, ao passo que a prevalência de QV ruim relacionada aos domínios citados foi 

maior entre as mulheres. Ressalta-se que o atual modelo de trabalho a qual as docentes estão 

submetidas exige um excesso de trabalho extraclasse, através de correções e de 

planejamentos, e, principalmente, pela demanda por atualização e pela necessidade de 

qualificação. Dessa forma, a mulher, além do trabalho formal, cumpre o trabalho informal, o 

que inclui as tarefas domésticas e a dedicação à família, o que contribui para uma percepção 

negativa da sua QV, assim como esse acúmulo de funções pode desencadear distúrbios da 

saúde física e mental (Oliveira et al., 2012; Silva, Silva, 2013). Esse mesmo perfil foi 

detectado em outros estudos com docentes realizados por Oliveira et al. (2012), Yang et al. 

(2009) e Marchiori, Barros, Oliveira (2005).  

Acentua-se que houve ainda associação significante entre os domínios físico e 

meio-ambiente e a dedicação exclusiva. Portanto, os docentes que apresentaram percepção 
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negativa da QV eram dedicação exclusiva da universidade estudada. Nessa perspectiva, para 

identificar o escore de QV referente ao ambiente, os docentes foram questionados em relação 

à sensação de segurança, se o ambiente físico (poluição, clima, barulho) pode ser considerado 

saudável, se a quantidade de dinheiro é suficiente para satisfazer suas necessidades e se têm 

tempo para o lazer.  

Vale a pena ressaltar que a maior parcela de docentes apresentaram insatisfação 

com as condições de trabalho e remuneração salarial, ao passo que alguns aspectos chamam 

atenção para a forma como o índice de qualidade QV pode se relacionar com características 

específicas do trabalho docente. Outra possível explicação é o fato de que docentes que 

realizam atividades profissionais além da docência sofrem mudanças nos ambientes de 

trabalho. Por isso a sensação de rotina é minimizada, o que pode traduzir em menor desgaste 

físico e mental e melhor percepção da QV (Koetz, Rempel, Périco, 2013). 

Houve associação estatisticamente significante entre a depressão e atividades de 

lazer. Esse achado leva a uma reflexão dessa interferência, visto que, de acordo com D’Orsi et 

al., (2011), é possível afirmar que o suporte social decorrente do relacionamento mensal com 

amigos protege da perda funcional. Atividades de lazer, como assistir TV e realizar atividades 

manuais podem ter efeito protetor por mecanismos semelhantes à atividade laboral, exceto por 

não envolverem necessariamente contato com outras pessoas.  

Por outro lado, embora no presente estudo não tenha sido encontrada associação 

estatisticamente significante entre depressão e prática de atividade física, alguns estudos 

prospectivos em adultos sugerem que a prática de atividade física pode ter um efeito protetor 

para saúde mental (Mikkelsen et al., 2010; Jonsdottir et al., 2010), assim como também baixo 

nível de atividade física entre mulheres está associado com um risco maior de depressão 

(Mikkelsen et al., 2010). 

A avaliação da prática de atividades físicas entre os docentes que participaram do 

presente estudo, apresentada na Tabela 4, indicou que a maioria dos docentes é ativa e apenas 

uma pequena parcela é sedentária. O achado de Filho, Oliveira, Oliveira (2012) foi diferente, 

pois identificou que mais da metade (56,6%) dos docentes universitários participantes do 

estudo era pouco ativa ou sedentária. A prática de atividades físicas, sejam elas realizadas no 

âmbito laboral, do lazer e das atividades domésticas, está associada a um estilo de vida 

saudável. Dessa forma, como consequência, propicia melhores padrões de saúde e qualidade 

de vida (Toscano, Oliveira, 2008).  
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Há evidências epidemiológicas descritas na literatura quanto ao efeito positivo de 

adoção de um estilo de vida ativo ou o envolvimento em programas de atividade física 

sistemática, na prevenção e minimização dos efeitos deletérios do envelhecimento, assim 

como também na melhoria da qualidade de vida (Nelson et al., 2007). Nesse contexto, de 

acordo com Pucci et al., (2012), há uma associação positiva entre a prática de atividade física 

e a percepção da qualidade de vida, que pode variar de acordo com os domínios de qualidade 

de vida avaliados. Portanto, é necessário o incentivo de novos estudos que possam investigar 

a associação entre prática de atividade física e os diferentes domínios de qualidade de vida, 

particularmente em países de baixa e média renda na América Latina (Pucci et al., 2012). 

Esse estudo abre a possibilidade de reflexão por parte dos gestores sobre a 

necessidade de priorizar ações de promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde dos 

docentes, visto que as responsabilidades inerentes à classe, assim como os problemas 

enfrentados pelos mesmos para a prática docente, são muitos, e isso acaba por gerar 

insatisfação, estresse laboral e distúrbios à saúde física e mental, o que prejudica a qualidade 

de vida do docente universitário e, como consequência, pode comprometer a qualidade do 

ensino. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Em relação à investigação da percepção da qualidade de vida geral, pode-se 

concluir que a maioria dos docentes possui percepção positiva da sua qualidade de vida e que 

se consideraram satisfeitos ou muito satisfeitos com sua saúde. Embora as médias dos escores 

de qualidade de vida nos domínios físico, psicológico, social e ambiental tenham sido 

consideradas boas, traduzindo uma tendência à valoração positiva de sua qualidade de vida, 

vale a pena ressaltar que cerca de 15% dos docentes pesquisados referiram não estar 

satisfeitos com sua qualidade de vida. 

A prevalência de depressão entre os docentes é alta quando comparada com outros 

estudos realizados no Brasil com docentes universitários, sendo mais expressiva entre as 

mulheres. O estudo apontou ainda uma correlação forte e negativa entre depressão e qualidade 

de vida, e, portanto, sugere que a depressão pode interferir negativamente na qualidade de 

vida dos indivíduos, assim como a insatisfação com as condições de trabalho e prática de 

atividades de lazer foram associados à depressão. Essa última está associada com má 

qualidade de vida, uma vez que os docentes que estavam insatisfeitos com as condições de 

trabalho apresentavam depressão, já aqueles que praticavam atividades de lazer não 

apresentavam manifestações da doença. Portanto, a insatisfação com as condições de trabalho 

pode estar associada ao desenvolvimento ou agravamento da depressão. Em contrapartida, os 

resultados apontam para um possível efeito protetor que as atividades de lazer oferecem a 

saúde mental. 
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8 IMPLICAÇÕES DA PESQUISA   

 

O presente estudo teve como maior implicação, a adesão em participar da 

pesquisa por parte dos docentes do departamento de medicina, que alegavam não possuir 

tempo disponível para o preenchimento dos instrumentos de coleta. Outra problemática 

encontrada foi a falta de compromisso em entregar os instrumentos preenchidos dentro do 

prazo firmado, o que acarretou em atraso na finalização da coleta dos dados. Assim como 

também, houve ainda, greve dos docentes da Universidade Federal de Sergipe, o que somou 

tempo dispensado para a coleta. 

Outra implicação é o fato de não podermos estabelecer relação de causa e efeito 

entre os fatores analisados e a depressão e sua implicação na qualidade de vida, uma vez que, 

trata-se de um estudo transversal, portanto, foi possível obter apenas uma visão momentânea 

da população estudada.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora os estudos transversais, apresentem limitações inerentes ao método, assim 

como a abordagem quantitativa pode revelar-se insuficiente, para o entendimento das 

complexas relações que permeiam o trabalho docente e o processo de adoecimento de seus 

profissionais, acredita-se que os resultados do presente estudo serão úteis para reflexão da 

necessidade de ações de prevenção, manutenção e promoção da qualidade de vida no trabalho 

e preservação da saúde mental, podendo traduzir-se em subsídios para os próprios docentes, 

os gestores e os formuladores de políticas públicas de recursos humanos na área da educação. 

Portanto, a busca por melhores condições de trabalho deve ser contínua frente às entidades de 

classe e às instituições de ensino, visando proporcionar ambientes de trabalho salubres.  

Nessa perspectiva, os docentes possuem um grande desafio que é buscar 

potencializar os espaços de interação com as pessoas que participam do processo de ensino-

aprendizagem, com vistas à promoção de um ambiente coletivo saudável, mesmo em 

situações de conflitos, e ao mesmo tempo desenvolver estratégias de autocuidado. 

Paralelamente, cabe à gestão universitária criar políticas que favoreçam estes espaços e 

promovam maior diálogo com os docentes com vistas ao desenvolvimento de ações que 

melhorem a qualidade de vida no ambiente universitário. Portanto, recomenda-se dar maior 

atenção aos docentes da área da saúde em virtude da particularidade de seus processos de 

trabalho e sua influência na saúde mental e qualidade de vida desses profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

REFERÊNCIAS 

 

 

1. Koetz L. Rempel C. Périco E. Quality of life of professors of higher education community 

institutions in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. Ciência & Saúde Coletiva. 2013 

Apr;18(4):1019-28. PMID: 23670379.  

2. Rodrigues, MTP, Mendes, JAC. Enfermeiro professor: um diálogo com a formação 

pedagógica. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília. Maio/jun. 2006; v.59, n.3, p.456-

459.  

3. Stansfeld S, Candy B. Psychosocial work environment and mental health–a meta-analytic 

review. Scand J Work Environ Health. 2006 Dec;32(6):443–62. PMID: 17173201.  

4. Sun W, Wu H, Wang L. Occupational stress and its related factors among university 

teachers in China. J Occup Health. 2011; J Occup Health. 2011;53(4):280-6. Epub 2011 

Jun 20. DOI: 10.1539/joh.10-0058-OA.  

5. Vedovato TG, Monteiro MI. Perfil sociodemográfico e condições de saúde e trabalho dos 

professores de nove escolas estaduais paulistas. Rev Esc Enferm USP 2008;42(2): 290-7.  

6. Silva LG, Silva MC. Working and health conditions of preschool teachers of the public 

school network of Pelotas, State of Rio Grande do Sul, Brazil. Cien Saúde Colet. 2013 

Nov;18(11):3137-46. PMID: 24196879.  

7. Furegato AR, Santos JL, Silva EC. Depression among nursing students associated to 

their self-esteem, health perception and interest in mental health. Rev Lat Am 

Enfermagem. 2008 Mar-Apr;16(2):198-204. PMID: 18506337.  

8. Garro IMB, Camillo SO, Nóbrega MPSS. Depressão em graduandos de enfermagem. 

Acta Paul Enferm. 2006;19(2):162-7.  

9. OMS – Organização Mundial de Saúde. (2008). Classificação de Transtornos Mentais e 

de Comportamento da CID-10: Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas. 

Organização Mundial da Saúde. (Trad. Dorgival Caetano). Porto Alegre: Artes Médicas.  

10. Patel V, Thornicroft G. Packages of care for mental, neurological, and substance use 

disorders in low- and middle-income countries: PloS Medicine series. PloS Med. 2009 

Oct;6(10):e1000160. DOI:  10.1371/journal.pmed.1000160. PMID: 19806180.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21691036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Furegato%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18506337
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santos%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18506337
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18506337
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Depression+among+nursing+students+associated+to+their+self-esteem%2C+perception+of+their+health+and+interest+in+mental+health.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Depression+among+nursing+students+associated+to+their+self-esteem%2C+perception+of+their+health+and+interest+in+mental+health.
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pmed.1000160


63 

11. Rios KA,  Barbosa DA, Belasco AG. 

Evaluation of quality of life and depression in nursing technicians and nursing. Rev Lat 

Am Enfermagem. 2010 May-Jun;18(3):413-20. PMID: 20721431.  

12.  Ferreira RR, Ferreira MC, Antloga CS, Bergamaschi V. Concepção e implantação de um 

programa de qualidade de vida no trabalho (PQVT) no setor público: o papel estratégico 

dos gestores. Rausp – revista de administração, 2009;v. 44, 147-157.  

13. Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM, Martin M. Validation of the United States’ 

version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. J Clin 

Epidemiol. 2000 Jan;53(1):1–12. PMID: 10693897.  

14. Arnold R, Ranchor AV, Sanderman R, Kempen GIJM, Ormel J, Suurmeijer TPBM. The 

relative contribuition of domains of quality of life to overall quality of life for different 

chronic diseases. Qual Life Res. 2004 Jun;13(5):883-96. PMID: 15233502. 

15. Delcor NS, Araújo TM, Reis EJFB, Porto LA, Carvalho FM, Silva MO, Barbalho L, 

Andrade JM. Condições de trabalho e saúde dos professores da rede particular de ensino 

de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Cad Saúde Pública. 2004 Jan-Feb;20(1):187-96. 

PMID: 15029320.  

16. Ricarte A, Bommarito S, Chiari B. Impacto vocal de professores. Ver CEFAC 

2011;13(4):719-727.  

17. Kataoka M, Ozawa K, Tanioka T, Okuda K, Chiba S, Tomotake M, King B. Gender 

differences of the influential factors on the mental Health condition of teachers in the A 

university. J Med Invest. 2015;62(1-2):56-61. DOI: 10.2152/jmi.62.56.  

18. Rusli BN, Edimansyah BA, Naing L. Working conditions, self-perceived stress, anxiety, 

depression and quality of life: A structural equation modelling approach. BMC Public 

Health. 2008;8:48. doi: 10.1186/1471-2458-8-48.  

19. Miranda FAN, Carvalho GRP, Fernandes RL, Silva MB, Sabino MGG. Saúde mental, 

trabalho e aposentadoria. Rev. Bras. Enf. 2009 Sep-Oct;62(5):711-6. PMID: 20552829.  

20. Mauro MYC, Veiga AR. Problemas de saúde e riscos ocupacionais: Percepções dos 

trabalhadores de enfermagem de unidade materna infantil. Ver. Enfem. UERJ, Rio de 

Janeiro, Jan/Mar. 2008;16(1):64-69.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rios%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20721431
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbosa%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20721431
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belasco%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20721431
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evaluation+of+Quality+of+Life+and+Depression+in+Nursing+Technicians+and+Nursing+Assistants
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evaluation+of+Quality+of+Life+and+Depression+in+Nursing+Technicians+and+Nursing+Assistants


64 

21. Tabeleão VP, Tomasi E, Neves SF. Quality of life and burnout among public high school 

and primary school teachers in Southern Brazil. Cad. Saúde Pública. 2011 

dec;27(12):2401-8. PMID: 22218582.  

22. Elias MA, Navarro VL. The relation between work, health and living conditions: 

Negativity and positivity in nursing work at a teaching hospital. Rev Lat Am 

Enfermagem. 2006 Jul-Aug;14(4):517-25. PMID: 16967157.  

23. Garcia AL, Oliveira ERA, Barros EB. Qualidade de vida de professores do ensino 

superior na área da saúde: discurso e prática cotidiana. Cogitare Enferm 2008 

Jan/Mar;13(1):18-24.  

24. Silva LS, Pinheiro TM, Sakurai E. Absenteeism profile in a state bank in Minas Gerais 

between 1998-2003. Cien Saúde Colet. 2008 Dec; 13 Suppl 2:2049-58. PMID: 19039388.  

25. Wang R, Wu C, Zhao Y, Yan X, Ma X, Wu M, Liu W, Gu Z, Zhao J, He J. Health related 

quality of life measured by SF-36: a population-based study in Shanghai, China. BMC 

Public Health. 2008;8:292. DOI:  10.1186/1471-2458-8-292.  

26. Silvério MR, Patrício ZM, Brodbeck IM, Grosseman S. O ensino na área da saúde e sua 

repercussão na qualidade de vida docente. Revista brasileira de educação médica. 

2010;34(1):65 – 73.  

27. Gonçalves CGO, Penteado, RZ, Silvério, KCA. Fonoaudiologia e saúde do trabalhador: a 

questão da saúde vocal do professor. Rev Saúde, Salvador, 2005;v.7, n.15, p.45-51.  

28. Schwarz K, Cielo CA. A voz e as condições de trabalho de professores de cidades 

pequenas do Rio Grande do Sul. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, São 

Paulo. 2005;v. 10, n. 2, p. 83-90.  

29. Rocha SSL, Felli VEA. Qualidade de vida no trabalho docente em Enfermagem. Rev 

Latino-am Enfermagem, Ribeirão Preto. 2004 jan./fev;12(1):28-35.  

30. Barr J, Welch A. Keeping nurse researchers safe: workplace health and safety issues. J 

Adv Nurs. 2012;68(7):1538–45. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2012.05942.x.  

31. Semmer NK. Job stress interventions and the organization of work. Scand J Work Environ 

Health. 2006;32(6):515–527. PMID: 17173207. 

32. Nakao M. Work-related stress and psychosomatic medicine. Bio Psycho Social Medicine 

2010;4(1):4. DOI: 10.1186/1751-0759-4-4.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+relation+between+work%2C+health+and+living+conditions%3A+Negativity+and+positivity+in+nursing+work+at+a+teaching+hospital
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+relation+between+work%2C+health+and+living+conditions%3A+Negativity+and+positivity+in+nursing+work+at+a+teaching+hospital
http://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2458-8-292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17173207


65 

33. Kawano Y. Association of Job-related Stress Factors with Psychological and Somatic 

Symptoms among Japanese Hospital Nurses: Effect of Departmental Environment in 

Acute Care Hospitals. J Occup Health. 2008;50(1):79–85. PMID: 18285650. 

34. Keegel T, Ostry A, Lamontagne AD. Job strain exposures vs. stress-related workers’ 

compensation claims in Victoria, Australia: developing a public health response to job 

stress. J Public Health Policy. 2009;30(1):17–39. DOI: 10.1057/jphp.2008.41.  

35.  Kawakami N, Tsutsumi A. Job stress and mental health among workers in Asia and the 

world. J Occup Health. 2010;52(1):1–3. DOI: 10.1539/joh.editorial1001.  

36. Lamontagne AD, Keegel T, Vallance D, Ostry A, Wolfe R. Job strain — Attributable 

depression in a sample of working Australians: Assessing the contribution to health 

inequalities. BMC Public Health. 2008 May 27;8:181. DOI: 10.1186/1471-2458-8-181.  

37. Chan AOM, Huak CY. Influence of work environment on emotional health in a health 

care setting. Occupational Medicine. 2004;54(3):207–12. PMID: 15133146. 

38. Kerry J, Roman P, Julia AC, Clare B. Flexible working conditions and their effects on 

employee health and wellbeing. Cochrane Database of Systematic Reviews, The Cochrane 

Library, 2010; Issue 01, Art CD008009.  

39. Rajgopal T. Mental well-being at the workplace. Indian J Occup Environ Med. 2010 Sep-

Dec;14(3):63–65. DOI:  10.4103/0019-5278.75691.  

40. Porto LA, Carvalho FM, Oliveira NF, Neto SAM, Araújo TM, Reis EJ, Delcor NS. 

Association between mental disorders and work-related psychosocial factors in teachers. 

Ver Saude Pública. 2006;40(5):818-26. PMID: 17301903. 

41. Laszlo KD, Pikhart H, Kopp MS, Bobak M, Pajak A, Malyutina S. Job insecurity and 

health: a study of 16 European countries. Soc Sci Med. 2010;70(6):867–74. DOI: 

10.1016/j.socscimed.2009.11.022.  

42. Artazcoz L, Cortes I, Escriba-Aguir V, Cascant L, Villegas R. Understanding the 

relationship of long working hours with health status and health-related behaviours. J 

Epidemiol Community Health. 2009;63(3):521–7. DOI: 10.1136/jech.2008.082123.  

43. Plaisier I, Bruijn JG, Graaf R, Ten Have MT, Beekman AT, Penninx BW. The 

contribution of working conditions and social support to the onset of depressive and 

anxiety disorders among male and female employees. Soc Sci Med. 2007 Jan;64(2):401-

10. PMID: 17055138.  

44. Joshi K, Kumar R, Avasthi A. Morbidity profile and its relationship with disability and 

psychological distress among elderly people in Northern India. Int J Epidemiol  

2003;32(6):978-87. PMID: 14681260.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18285650
http://dx.doi.org/10.4103%2F0019-5278.75691


66 

45. Srivastava K. Mental health and industry: Dynamics and perspectives. Ind Psychiatry 

J. 2009 Jan;18(1):1-2. DOI: 10.4103/0972-6748.57850.  

46. Bennett P, Williams Y, Page N, Hood K, Woollard M. Levels of mental health problems 

among UK emergency ambulance workers. Emerg Med J. 2004;21(2):235–6. DOI: 

10.1136/emj.2003.005645.  

47. Chou KL. The prevalence and clustering of four major lifestyle risk factors in Hong Kong 

Chinese older adults. J Aging Health. 2008;20(7):788–803. DOI: 

10.1177/0898264308321082. Epub 2008 Jun 18.  

48. Bergamnn N, Ballegaard S, Holmager P, Bech P, Hjalmarson A, Gyntelberg F, Faber J. 

Diabetes and ischemic heart disease: double jeopardy with regard to depressive mood and 

reduced quality of life. Endocr Connect. 2014 Dec 1;3(4):156–160. DOI:  10.1530/EC-14-

0083.  

49. Kivimaki M, Virtanen M, Elovainio M, Kouvonen A, Vaananen A, Vahtera J. Work stress 

in the etiology of coronary heart disease–a meta-analysis. Scand J Work Environ Health. 

2006;32(6):431–42. PMID: 17173200.  

50. Nieuwenhuijsen K, Bruinvels D, Frings-Dresen M. Psychosocial work environmental and 

stress-related disorders: a systematic review. Occup Med. 2010;60(4):277–86. doi: 

10.1093/occmed/kqq081.  

51. Lancman S, Ghirardi MIG, Castro ED, Tuacek TA: Repercussões da violência na saúde 

mental de trabalhadores do Programa Saúde da Família. Rev Saúde Pública. 

2009;43(4):682–8. PMID: 19503975. 

52. Ishida H. Inequality in Workplace Conditions and Health Outcomes. Ind Health. 2013 

Sep;51(5):501–13. PMID: 23955651. 

53. Siegrist J, Starke D, Chandola T, Godin I, Marmot M, Niedhammer I, et al. The 

measurement of effort reward imbalance at work: European comparisons. Soc Sci Med. 

2004 Apr;58(8):1483-99. PMID:14759692.  

54. Liu L, Chang Y, Fu J, Wang JN, Wang L. The mediating role of psychological capital on 

the association between occupational stress and depressive symptoms among Chinese 

physicians: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2012; 12:219. DOI: 

10.1186/1471-2458-12-219.  

55.  Wu H, Ge CX, Sun W, Wang JN, Wang L. Depressive symptoms and occupational stress 

among Chinese female nurses: the mediating effects of social support and rational 

coping. Res Nurs Health. 2011;34:401–407. DOI: 10.1002/nur.20449.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mental+health+and+industry%3A+Dynamics+and+perspectives
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mental+health+and+industry%3A+Dynamics+and+perspectives
http://dx.doi.org/10.1530%2FEC-14-0083
http://dx.doi.org/10.1530%2FEC-14-0083
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19503975
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23955651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Starke%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14759692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chandola%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14759692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Godin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14759692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marmot%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14759692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niedhammer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14759692


67 

56. Vermeesch AL, Gonzalez-Guarda RM, Hall R, McCabe BE, Cianelli R, Peragallo NP. 

Predictors of depressive symptoms among Hispanic women in south Florida. West J Nurs 

Res. 2013;35:1325–1338. DOI: 10.1177/0193945913496152.  

57. Tomioka K, Morita N, Saeki K, Okamoto N, Kurumatani N. Working hours, occupational 

stress and depression among physicians. Occup Med (Lond). 2011;61:163–170. DOI: 

10.1093/occmed/kqr004.  

58. Cho JJ, Kim JY, Chang SJ, Fiedler N, Koh SB, Crabtree BF, Kang DM, Kim YK, Choi 

YH. Occupational stress and depression in Korean employees. Int Arch Occup Environ 

Health. 2008;82:47–57. DOI: 10.1007/s00420-008-0306-4.  

59. Chang ML. Toward a theoretical model to understand teacher emotions and teacher 

burnout in the context of student misbehavior: appraisal, regulation and coping. Motiv. 

Emot. 2013;37,799 –817. DOI: 10.1007/s11031-012-9335-0.  

60. Teles MAB, Barbosa MR, Vargas AMD, Gomes VE, Ferreira EF, Martins AMEBL, et al. 

Psychosocial work conditions and quality of life among primary health care employees: a 

cross sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. 2014;12:7. DOI: 

10.1186/1477-7525-12-72.  

61. Chang ML. An appraisal perspective of teacher burnout: examining the emotional work of 

teachers. Educ. Psychol. Rev. 2009;21193–218. DOI: 10.1007/s10648-009-9106-y. 

62. Keller MM, Chang ML, Becker ES, Goetz T, Frenzel AC. Teachers’ emotional 

experiences and exhaustion as predictors of emotional labor in the classroom: an 

experience sampling study. Front. Psychol. 2014;5:1442. DOI: 

10.3389/fpsyg.2014.01442.  

63. Silva NA, Camillo SO. A educação em enfermagem à luz do paradigma da complexidade. 

Rev Esc Enferm USP. São Paulo. 2007; 41(3):403-10. DOI: 10.1590/S0080-

62342007000300009.  

64. Webler RM, Ristow MR. O mal-estar e os riscos da profissão docente. Rev Ciênc Soc. 

Cascavel, 2006; 6(11)54-60. 

65. Carlotto MS, Palazzo LS. Factors associated with burnout’s syndrome: an epidemiological 

study of teachers. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro. 2006;22(5):1017-1026. DOI: 

10.1590/S0102-311X2006000500014.  

66. Filho AO, Oliveira ERN, Oliveira AAB. Qualidade de vida e fatores de risco de 

professores universitários. Rev. Educ. Fís/UEM, 2012;23(1)57-67. DOI: 

10.4025/reveducfis.v23i1.10468. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342007000300009
http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342007000300009


68 

67. Chong EY, Chan AH. Subjective health complaints of teachers from primary and 

secondary schools in Hong Kong. Int J Occup Saf Ergon 2010;16(1):23-39. PMID: 

20331916.  

68. Assunção AÁ, Oliveira DA. Intensificação do trabalho e saúde dos professores. Educ. 

Soc., Campinas. Maio/ago, 2009;30(107):349-372.  

69. Fernandes MH, Rocha VM. Impact of the psychosocial aspects of work on the quality of 

life of teachers. Rev Bras Psiquiatr. 2009;31(1):15-20. PMID: 19506771.  

70. Vasconcelos MD. O trabalho dos professores em questão. Edu. Soc., Campinas, 

2002;23(81):78-84. DOI: 10.1590/S0101-73302002008100017.  

71. Phillips SJ, Sen D, McNamee R. Risk factors for work-related stress and health in head 

teachers. Occupational Medicine. 2008;58(8):584–6. DOI: 10.1093/occmed/kqn112.  

72. Naghieh A, Montgomery P, Bonell CP, Thompson M, Aber JL. Organizational 

interventions for improving wellbeing and reducing work-related stress in teachers. 

Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;8;(4):CD010306. DOI: 

10.1002/14651858.CD010306.pub2. 

73. Batista JBV, Carlotto MS, Coutinho AS, Augusto LGS. Prevalence of Burnout Syndrome 

and sociodemographic and work factors of elementary education teachers of the City of 

João Pessoa. Ver Bras Epidemiol. 2010 Sep;13(3):502-12. PMID: 20857036.  

74. Silva LS, Pinheiro TM, Sakurai E. Economic restructuring and impacts on health and 

mental distress: the case of a state-owned bank in Minas Gerais State, Brazil.  Cad Saude 

Pública. 2007;23(12):2949-2958. PMID: 18157337.  

75. Corral-Mulato S, Bueno SMV. O docente universitário em enfermagem e a síndrome de 

Burnout: questão de educação para a saúde. Cogitare Enfermagem. 2011 dez; v. 16, n. 4.  

76. Gasparini SM, Barreto SM, Assunção A. Prevalence of common mental disorders among 

schoolteachers in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. Cad Saúde Pública. 2006 Dec; 

22(12):2679-91. PMID: 17096046.  

77. Gärtner FR, Ketelaar SM, Smeets O, Bolier L, Fischer E, van Dijk FJ, et al. The mental 

vitality work study: design of a randomized controlled trial on the effect of a workers’ 

health surveillance mental module for nurses and allied health professionals. BMC 

Public Health. 2011 May 10; 11:290. DOI: 10.1186/1471-2458-11-290.  

78. Eijkemans GJ, Takala J. Moving knowledge of global burden into preventive action. Am J 

Ind Med.2005; 48(6):395–9. DOI: 10.1002/ajim.20227.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19506771
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18157337
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gärtner%20FR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21569282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ketelaar%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21569282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smeets%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21569282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bolier%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21569282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fischer%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21569282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Dijk%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21569282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+mental+vitality+work+study%3A+design+of+a+randomized+controlled+trial+on+the+effect+of+a+workers’+health+surveillance+mental+module+for+nurses+and+allied+health+professionals.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+mental+vitality+work+study%3A+design+of+a+randomized+controlled+trial+on+the+effect+of+a+workers’+health+surveillance+mental+module+for+nurses+and+allied+health+professionals.


69 

79. Seild EMF, Zannon CMLC. Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e 

metodológicos. Cad Saude Pública. 2004; 20(2):580–588. DOI: 10.1590/S0102-

311X2004000200027.  

80. Khaw KT, Wareham N, Bingham S, Welch A, Luben R, Day N. Combined impact of 

health behaviours and mortality in men and women: the EPIC-Norfolk prospective 

population study. PloS Med. 2008;5(1):e12. DOI: 10.1371/journal.pmed.0050012.  

81. Alves L, Azevedo A, Silva S, Barros H. Socioeconomic inequalities in the prevalence of 

nine established cardiovascular risk factors in a southern European population. PloS ONE. 

2012;7(5): e37158. DOI: 10.1371/journal.pone.0037158.  

82. Lazzarino AI, Yiengprugsawan V, Seubsman SA, Steptoe A, Sleigh AC. The associations 

between unhealthy behaviours, mental stress, and low socioeconomic status in an 

international comparison of representative samples from Thailand and England. Global 

Health. 2014; 10: 10. DOI: 10.1186/1744-8603-10-10.  

83. Martin D, Quirino J, Mari J. Depression among women living in the outskirts of São 

Paulo, Southeastern Brazil. Rev Saúde Pública, 2007 Aug;41(4):591-7. PMID: 17589757.  

84. Afolabi MO, Abioye-Kuteyi EA, Fatoye FO, Bello IS, Adewuya AO. Pattern of 

depression among patients in a Nigéria. Family practice population. Rev Fam Pract. 

2008;50(2):63-8. DOI: 10.1080/20786204.2008.10873701.  

85. Amoran O, Lawoyin T, Lasebikan V. Prevalence of depression among adults in Oyo 

State, Nigeria: A comparative study of rural and urban communities. Aust J Rural Health. 

2007;15(3):211-5. PMID: 17542795.  

86.  Qin X, Wang W, Jin Q, Ai L, Li Y, Dong G, et al. Prevalence and rates of recognition of 

depressive disorders in internal medicine outpatient departments of 23 general hospital in 

Shenyang, China. J Affect Disord. 2008;110(1-2):46-54. DOI: 10.1016/j.jad.2007.12.237. 

PMID: 18261805.  

87. Cuijpers P, Beekman A, Reynolds C. Preventing depression – a global priority. JAMA. 

2012; 307(10):1033-4. DOI: 10.1001/jama.2012.271.  

88. Silva LS, Barreto SM. Adverse psychosocial working conditions and poor quality of life 

among financial service employees in Brazil. J Occup Health. 2012; 54:88–95. PMID: 

22293244. 



70 

89. Rao S, Ramesh N. Depression, anxiety and stress levels in industrial workers: A pilot 

study in Bangalore, India. Ind Psychiatry J. 2015;24(1):23-8.  DOI: 10.4103/0972-

6748.160927.  

90. Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, Gustavsson A, Svensson M, Jonsson B, et al. The size 

and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur 

Neuropsychopharmacol. 2011;21(9):655-79. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2011.07.018.  

91. Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Chatterji S, Lee S, Ormel J, et al. The global 

burden of mental disorders: an update from the WHO world mental health (WMH) 

surveys. Epidemiol Psichiatr Soc. 2009;18(1):23-33. PMID: 19378696.  

92.   Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-

adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a 

systematic analysis for the global burden of disease study 2010. Lancet. 2012;380(9859): 

2197–223. DOI: 10.1016/S0140-6736 (12) 61689-4.  

93. World Health Organization. Depression [fact sheet no. 369. Geneva: World Health 

Organization; (2012).  

94. Leykin Y, Roberts CS, Derubeis RJ. Decision-making and depressive 

symptomatology. Cognit Ther Res. 2011;35:333–341. DOI: 10.1007/s10608-010-9308-0.  

95. Adler DA, McLaughlin TJ, Rogers WH, Chang H, Lapitsky L, Lerner D. Job performance 

deficits due to depression. Am J Psychiatry. 2006;163:1569–1576. DOI: 

10.1176/appi.ajp.163.9.1569.  

96. Schmidt MI, Duncan BB, Azevedo e Silva G, Menezes AM, Monteiro CA, Barreto SM, et 

al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current challenges. Lancet. 

2011;377(9781):1949-61. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60135-9.  

97. Egede LE. Major depression in individuals with chronic medical disorders: prevalence, 

correlates and association with health resource utilization, lost productivity and functional 

disability. Gen Hosp Psychiatry. 2007;29(5):409–16. DOI: 

10.1016/j.genhosppsych.2007.06.002. 

98. Patel V, Flisher AJ, Hetrick S, McGorry P. Mental health of young people: a global public 

health challenge. Lancet. 2007 Apr;369(9569):1302–13. PMID: 17434406.  

99. Kieling C, Baker-Henningham H, Belfer M, Conti G, Ertem I, Omigbodun O, et al. Child 

and adolescent mental health worldwide: evidence for action. Lancet. 2011 

Oct;378(9801):1515–25. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60827-1. PMID: 22008427.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19378696


71 

100. Smit F, Willemse G, Koopmanschap M, Onrust S, Cuijpers P, Beekman A. Cost-

effectiveness of preventing depression in primary care patients: randomized trial. Br J 

Psychiatry. 2006 Apr;188:330–6. PMID: 16582059.  

101. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 

2002 to 2030. PLoS Med. 2006;3(11):e442. DOI: 10.1371/journal.pmed.0030442.  

102. Waraich P, Goldner EM, Somers JM, Hsu L. Prevalence and incidence studies of 

mood disorders: a systematic review of the literature. Can J Psychiatry. 2004 

Feb;49(2):124–38. PMID: 15065747.  

103. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Koretz D, et al. The epidemiology of major 

depressive disorder: Results from the National Comorbidity Survey replication (NCS-R). 

JAMA. 2003;289(23):3095–105. DOI: 10.1001/jama.289.23.3095.  

104. Obadeji A, Oluwole LO, Dada VER, Ajiboye AS, Kumolalo BF, Solomon AO. 

Assessment of Depression in a Primary Care Setting in Nigeria using the PHQ-9. Journal 

of Family Medicine and Primary Care. January 2015;4(1):30-4. DOI: 10.4103/2249-

4863.152246.  

105. Landi M, Batini S, Faravelli L, Duma S, et al. Epidemiology of major depressive 

disorder. Quaderni Italiani di Psichiatria. 2008; 27:47–54.  

106. Wilhelm K, Mitchell P, Slade T, Brownhill S, Andrews G. Prevalence and correlates 

of DSM-IV major depression in an Australian national survey. Journal of Affective 

Disorders. 2003 Jul;75(2):155–62.  PMID: 12798255.  

107. Wittchen HU, Nocon A, Beesdo K, Pine DS, Hofler M, Lieb R, et al. Agoraphobia and 

panic. Psychotherapy and Psychosomatics. 2008;77:147–157. DOI:10.1159/000116608.  

108. Mosing MA, Gordon SD, Medland SE, Statham DJ, Nelson EC, Heath AC, et al. 

Genetic and environmental influences on the co-morbidity between depression, panic 

disorder, agoraphobia, and social phobia: A twin study. Depress Anxiety. Depress 

Anxiety. 2009;26(11):1004–1011. PMID:19750555.  

109. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Lifetime 

prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the national 

comorbidity survey replication. Archives of General Psychiatry. 2005;62:593–602.. 

PMID: 15939837.  

110. Kessler RC, Birnbaum HG, Shahly V, Bromet E, Hwang I, McLaughlin KA, et al. 

Age differences in the prevalence and co-morbidity of DSM-IV major depressive 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19750555
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19750555


72 

episodes: results from the WHO World Mental Health Survey Initiative. Depress Anxiety. 

2010 Apr;27(4):351-64. DOI: 10.1002/da.20634..  

111. Alonso J, Lépine JP. ESEMeD/MHEDEA 2000 Scientific Committee. Overview of 

key data from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD). J 

Clin Psychiatry 2007;68 Suppl 2-3-9. PMID: 17288501.  

112. Lamers F, Oppen PV, Comijs HC, Smit JH, Spinhoven P, Balkom AJLMV, et al. 

Comorbidity patterns of anxiety and depressive disorders in a large cohort study: the 

Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA). J Clin Psychiatry. 2011 

Mar;72(3):341-8. DOI: 10.4088/JCP.10m06176blu.  

113. Sengupta P, Benjamin AI. Prevalence of Depression and Associated Risk Factors 

among the Elderly in Urban and Rural Field Practice Areas of a Tertiary Care Institution 

in Ludhiana. Indian Journal of Public Health. January-March 2015;59(1):3-8. DOI: 

10.4103/0019-557X.152845.  

114. Shen X, Yang YL, Wang Y, Liu L, Wang S, Wang L. The association between 

occupational stress and depressive symptoms and the mediating role of psychological 

capital among Chinese university teachers: a cross-sectional study. BMC Psychiatry. 

2014;14:329. DOI:  10.1186/s12888-014-0329-1.  

115. Yang X, Ge C, Hu B, Chi T, Wang L. Relationship between quality of life and 

occupational stress among teachers. Public Health. 2009;123:750–5. DOI: 

10.1016/j.puhe.2009.09.018.  

116. Scheuch K, Haufe E, Seibt R. Teachers’ Health. Dtsch Arztebl Int. 2015 May 15; 

112(20):347-56. DOI: 10.3238/arztebl.2015.0347.  

117. Liu C, Wang S, Shen X, Li M, Wang L. The association between organizational 

behavior factors and health-related quality of life among college teachers: a cross-

sectional study. Health Qual Life Outcomes. 2015;13:85. DOI:  10.1186/s12955-015-

0287-4.  

118. Chou KL, Yu KM. Atypical depressive symptoms and obesity in a national sample of 

older adults with major depressive disorders. Depress Anxiety. 2013;30:574–579. DOI: 

10.1002/da.22098.  

119. Tsai SY. A Study of the health-related quality of life and work-related stress of white-

collar migrant workers. Int J Environ Res Public Health. 2012;9:3740–3754. DOI: 

10.3390/ijerph9103740.  

http://dx.doi.org/10.1186%2Fs12888-014-0329-1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scheuch%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26051692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haufe%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26051692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seibt%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26051692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26051692
http://dx.doi.org/10.1186%2Fs12955-015-0287-4
http://dx.doi.org/10.1186%2Fs12955-015-0287-4


73 

120. Ge C, Yang X, Fan Y, Kamara AH, Zhang X, Fu J, Wang L. Quality of life among 

Chinese college teachers: a cross-sectional survey. Public Health. 2011;125:308–10. DOI: 

10.1016/j.puhe.2011.02.010.  

121. McLean L, McDonald CC. Depressive symptoms in third-grade teachers: relations to 

classroom quality and student achievement. Child Dev. 2015 May-Jun;86(3):945-54. DOI: 

10.1111/cdev.12344.  

122. Frenzel AC, Kurz BB, Pekrun R, Goetz T. Teaching This Class Drives Me Nuts! – 

Examining the Person and Context Specificity of Teacher Emotions. PloS One. 2015 Jun 

8;10(6):e0129630. DOI: 10.1371/journal.pone.0129630.  

123. Becker ES, Keller MM, Goetz T, Frenzel AC, Taxer JL. Antecedents of teachers’ 

emotions in the classroom: an intraindividual approach. Front Psychol. 

2015;6:635. DOI:  10.3389/fpsyg.2015.00635.  

124. Fleck MP, Louzada S, Xavier M, Chachamovich E, Vieira G, Santos L, et al. 

Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de 

vida “WHOQOL-bref”. Rev. Saúde Pública. 2000;34(2):178-83. PMID: 10881154.  

125. Lin CC, Li CI, Chang CK, Liu CS, Lin CH, et al. Reduced health-related quality of 

life in elders with frailty: a cross-sectional study of community-dwelling elders in Taiwan. 

PloS One. 2011;6(7):e21841. DOI: 10.1371/journal.pone.0021841.  

126. McMurdo ME, Argo I, Crombie IK, Feng Z, Sniehotta FF, et al. Social, environmental 

and psychological factors associated with objective physical activity levels in the over 

65s. PloS One. 2012;7(2):e31878. DOI: 10.1371/journal.pone.0031878.  

127. Skevington SM, Lotfy M, Oconnell K. The WHOQOL Group. Can we identify the 

poorest quality of life? Assessing the importance of quality of life using the WHOQOL-

100. Quality of Life Research. 2004;13(1):23-34. PMID: 15058784. OK 

128. The Whoqol Group. Development of the World Health Organization WHOQOL-

BREF Quality of Life Assessment. Psychological Medicine, Cambridge, UK. May 

1998;28(3):551-8. PMID: 9626712.  

129. Pedroso B. Cálculo dos escores e estatística descritiva do WHOQOL-bref através do 

Microsoft Excel. Revista brasileira de qualidade de vida Ponta Grossa –PR. 

jan./jun.2010;02(01):31-36. DOI: 10.3895/S2175-08582010000100004.  

130. Padrão MB, Sens YAS. Quality of life of living kidney donors in Brazil: an evaluation 

by the short form-36 and the WHOQOL-bref questionnaires. Clin Transplant. 

2009;23:621–627. DOI: 10.1111/j.1399-0012.2009.01048.x.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLean%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25676719
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McDonald%20Connor%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25676719
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25676719
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frenzel%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26053623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Becker-Kurz%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26053623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pekrun%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26053623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goetz%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26053623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26053623
http://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2015.00635


74 

131. Cunha, VER. Manual da versão em português das Escalas de Beck. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 2001. 256.  

132. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring 

depression. Archives of General Psychiatry, Chicago. Jun. 1961;4(6):561-571.  

133. Castro SMJ, Trentini C, Riboldi J. Item response theory applied to the Beck 

Depression Inventory. Rev Bras Epidemiol. 2010;13(3):487-501. DOI: 10.1590/S1415-

790X2010000300012.  

134. Pinton FA, Carvalho CF, Miyazaki MCOS, Godoy MF. Depressão Como fator de 

risco de morbidade imediata e tardia pós-revascularização cirúrgica do miocárdio. Revista 

Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, São José do Rio Preto. 2006;21(1)68-74.  

135. Pereira EF, Teixeira CS, Lopes AS. Qualidade de vida de professores de educação 

básica do município de Florianópolis, SC, Brasil. Ciên. e Saúde Coletiva. 

2013;18(17):1963-1970.  

136. Araújo TM, Sena IP, Viana MA, Araújo EM. Mal – estar docente: Avaliação de 

condições de trabalho e saúde em uma instituição de ensino superior. jan./jun. 

2005.29(1):6-21.  

137. Cartolo MS, Camara SG. Propriedades psicométricas do questionário de satisfação no 

trabalho (S20/23). Rev de Psicologia da Universidade de São Francisco. 2008 Jul-

Dez;13(2):203-210.  

138. Araújo TM, Reis E, Kavalkievcz C. Processo de Desgaste dos Professores. Revista 

Textual, Porto Alegre. 2003;1(3):14-21.  

139. Cramer D. Emotional support, conflict, depression, and relationship satisfaction in a 

romantic partner. J Psychol. 2004;138(6):532-42. DOI: 10.3200/JRLP.138.6.532-542.  

140. Aragão JA, Andrade ML, Mota MIA, Aragão MECS, Reis FP. Ocorrência de sintomas 

depressivos em médicos que trabalham no programa de saúde da família. J Bras Psiquiatr. 

2014; 63(4):341-6. DOI: 10.1590/0047-2085000000043.  

141. Lima MFEM, Filho DOL. Condições de trabalho e saúde do/a professor/a 

universitário/a. Ciências & Cognição. 2009;14(3):062-082.  

142. Oliveira ER, Garcia AL, Gomes MJ, Bittar TO, Pereira AC. Gender and perceived 

quality of life– research with professors from the health area. Cien Saúde Colet. 2012 

Mar;17(3):741-7. PMID: 22450416.  



75 

143. Reis EJFB, Carvalho FM, Araújo TM, Porto LA, Neto AMS. Trabalho e distúrbios 

psíquicos em professores da rede municipal de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro. Set./out. 2005;21(5):1480- 1490.  

144. Borsoi ICF. Trabalho e produtivismo: saúde e modo de vida de docentes de 

instituições públicas de Ensino Superior. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho. 

2012;15(1):81-100.  

145. Mahan PL, Mahan MP, Park NJ, Shelton C, Brown KC, Weaver MT. Work 

environment stressors, social support, anxiety, and depression among secondary school 

teachers. AAOHN J. 2010;58:197–205. DOI: 10.3928/08910162-20100416-01.  

146. Filho AO, Oliveira ERN, Oliveira AAB. Qualidade de vida e fatores de risco de 

professores universitários. Rev. Educ. Fís/UEM. 2012;23(1):57-67. DOI: 

10.4025/reveducfis.v23i1.10468.  

147. Terra FS, Secco IAO, Robazzi MLCC. Perfil dos docentes de cursos de graduação em 

enfermagem de universidades públicas e privadas. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 

2011 jan/mar;19(1):26-33.  

148. Lu J, Zhong BL, Chen L. The relationship between depressive and anxious emotion 

and turnover intention among nurses from tertiary general hospitals. Med J Chin People‘s 

Health. 2013;25:77–80.  

149. Dragano N, He Y, Moebus S, Jockel KH, Erbel R, Siegrist J. Two models of job stress 

and depressive symptoms. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008;43:72–78. DOI: 

10.1007/s00127-007-0267-z.  

150. Buckner JD, Bernert RA, Cromer KR, Joiner TE, Schmidt NB. Social anxiety and 

insomnia: the mediating role of depressive symptoms. Depress Anxiety. 2008;25:124–

130. DOI: 10.1002/da.20282.  

151. Yang XJ, Yang X, Chen J, Zhang WY, Ma XH, Wang SH, et al. The correlation study 

between depressive state and life events of community residents in Beijing. Chin J Behav 

Med Brain Sei. 2013;22:1017–1019.  

152. Batista JBV, Carlotto MS, Moreira AM. Depressão como Causa de Afastamento do 

Trabalho: Um Estudo com Professores do Ensino Fundamental. Psico, Porto Alegre, 

PUCRS. Abr./jun. 2013;44(2):257-262.  

153. Nomura K, Nakao M, Tsurugano S, Takeuchi T, Inoue M, Shinozaki Y, et al. Job 

stress and healthy behavior among male Japanese office workers. Am. J. Ind. Med. 

2010;53:1128–1134. DOI: 10.1002/ajim.20859.  



76 

154. Araújo TM, Godinho TM, Reis EJFB, Almeida MMG. Diferenciais de gênero no 

trabalho docente e repercussões sobre a saúde. Ciência & Saúde Coletiva. 

2006;11(4):1117-1129.  

155. Marchiori F, Barros MEB, Oliveira SP. Atividade de trabalho e saúde dos/as 

professores: o programa de formação como estratégia de intervenção nas escolas.  Revista 

Trabalho, educação e saúde. 2005;3(1):143170.  

156. D’Orsi E, Xavier AJ, Ramos LR. Work, social support and leisure protect the elderly 

from functional loss: Epidoso Study. Rev Saúde Pública. 2011;45(4):685-92.  

157. Mikkelsen SS, Tolstrup JS, Flachs EM, Mortensen EL, Schnohr P, Flensborg-Madsen 

T. A cohort study of leisure time physical activity and depression. Prev Med. 

2010;51(6):471–475. Doi: 10.1016/j.ypmed.2010.09.008.  

158. Jonsdottir IH, Rodjer L, Hadzibajramovic E, Borjesson M, Ahlborg G., Jr A 

prospective study of leisure-time physical activity and mental health in Swedish health 

care workers and social insurance officers. Prev Med. 2010;51(5):373–377. DOI: 

10.1016/j.ypmed.2010.07.019.  

159. Toscano JJO, Oliveira ACC. Quality of Life in Elderly Subjects with Different Levels 

of Physical Activity. Rev Bras Med Esporte. Mai/Jun, 2009; Vol. 15, Nº 3. 

160. Nelson ME, Rejeski WJ, Blair SN, Duncan PW, Judge JO, King AC, et al. Physical 

activity and public health in older adults: recommendation from the American College of 

Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc. 

2007;39:1435-45.  

161. Pucci GCMF, Rech CR, Fermino RC, Reis RS. Association between physical activity 

and quality of life in adults. Rev Saúde Pública. 2012;46(1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE 
MESTRADO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NA 

PESQUISA. 

 

Eu,___________________________________________________________________ 

_________________________________________, voluntariamente autorizo a minha 

participação no Projeto de Pesquisa intitulado “Qualidade de vida e Depressão em 

Docentes da área da Saúde do campus São Cristóvão da Universidade Federal 

de Sergipe”, Estou ciente de que responderei os questionários de caracterização, 

avaliação da qualidade de vida e de Depressão, que será aplicado pela pesquisadora. Fui 

informado que o referido estudo está sob a responsabilidade da Enf. Viviane Freitas 

Andrade, sob orientação do prof. Dr. José Aderval Aragão. O objetivo deste estudo é Avaliar 

a qualidade de vida e Depressão dos Docentes dos Departamentos da área da saúde do 

campus São Cristóvão da UFS, excluindo Campus da cidade de Lagarto. Serão utilizados os 

instrumentos World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) Bref, Inventário de 

Depressão de Beck e questionário sociodemográfico. Fui orientado a ter total liberdade para, 

em um dado momento, solicitar a minha saída no estudo. Por se tratar de uma pesquisa 

envolvendo pessoas, os riscos serão reduzidos pela atenção redobrada dos pesquisadores, 

dessa forma serão evitados erros de interpretação e tabulação, bem como será garantido o 

anonimato dos participantes, além da preservação da integridade psicológica dos mesmos. 

Espera-se com a pesquisa, a possibilidade de levar conhecimento a respeito da temática em 

questão à comunidade científica, além da instituição de ensino para que medidas de 

melhorias dos ambientes de trabalho, no processo em geral do trabalho possam ser 

implantadas, com o objetivo de minimizar os danos causados à saúde dos trabalhadores, o 

que acarreta na diminuição da qualidade de vida, assim como tornar público os resultados 

para que a instituição de ensino possa utilizá-los no Programa Servidor Cidadão UFS 

"Cuidar de Quem Cuida de Gente". Eu li e entendi o objetivo do estudo. As respostas e 

colocações serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, os nomes não serão 

citados em nenhum momento. As informações coletadas servirão somente para fins 

científicos, podendo ser divulgados em pesquisas, eventos, revistas e/ou livros. Em caso de 

dúvida entrar em contato com os responsáveis pelo telefone (79) 9905-8401 (79) 9191-6767 

ou pelo e-mail: vivi_freitasandrade@yahoo.com.br. ________________, _____ de 

_______________2015.  

 

________________________________                __________________________________ 
Nome do Participante                                                Viviane Freitas Andrade (Pesquisadora) 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1. Idade: ______ 

2. Sexo:  F (     )    M (     ) 

3. Qual a sua raça/cor da pele?     

 

     Branca              Preta              Parda             Indígena               Amarela 

 

4. Qual é o seu estado civil atual?        

     Solteiro            Casado         Separado/Divorciado             Viúvo        Mora junto 

 

5. Carga horária semanal de sala de aula: _____ h. 

6. Carga horária semanal de produção científica: _____h. 

7. Titulação: 

        Especialista            Mestre         Doutor (a)           Pós-doutorado 

8. Departamento: 

         Medicina     Enfermagem    Fisioterapia    Nutrição    Farmácia   Fonoaudiologia               

Odontologia    

 

9. Dedicação exclusiva?    

Sim (      )               Não (      ) 

10. Possui outro vínculo empregatício?  

      Sim (      )               Não (      ) 

      Quantos? _______ 



79 

11. Satisfeito com as condições de trabalho? 

Sim (      )               Não (      ) 

 

12. Satisfeito com a remuneração salarial? 

Sim (      )               Não (      ) 

13. Pratica atividade física? Quantas vezes por semana? 

Sim (      )               Não (      )       

1 a 3 x (        )        >3 x (       ) 

14. Pratica atividade de laser nas horas vagas? Qual (s) 

Sim (      )               Não (      )       

Cinema (      )      Leitura (        )  Reunião entre amigos/familiares (      ) 

Outros: ___________________                  

15. Como você classificaria sua relação familiar? 

Ruim (      )   Razoável (      )    Boa (      )    Muito boa (      ) 
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ANEXO A- WHOQOL- Bref 

 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule o número que lhe parece à 

melhor resposta: 

1. Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

1- Muito Ruim  2- Ruim   3- Nem Ruim e Nem Boa  4- Boa  5- Muito Boa 

2.  Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde? 

1- Muito insatisfeito  2- Insatisfeito  3- Nem insatisfeito e nem satisfeito   

4- Satisfeito  5- Muito satisfeito. 

 

As questões seguintes perguntam sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas 

últimas duas semanas. 

3. Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que precisa? 

 1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

4. O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária?  

1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

5.  O quanto você aproveita a vida? 

1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

6. Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

7. O quanto você consegue se concentrar? 

1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

8. Quão seguro (a) você se sente em sua vida diária? 
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1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

9. Quão saudável é o seu ambiente (clima, barulho, poluição, atrativos)? 

1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz 

de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

 

10. Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 

1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

11. Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

12. Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 

1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

13. Quão disponíveis para você estão às informações que precisa no seu dia-a-dia? 

1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

14. Em que medida você tem oportunidade de atividade de lazer?  

1- Nada  2- Muito pouco  3- Mais ou menos  4- Bastante  5- Extremamente. 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 

de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

15. Quão bem você é capaz de se locomover? 

1- Muito Ruim  2- Ruim   3- Nem Ruim e Nem Boa  4- Boa  5- Muito Boa. 

16. Quão satisfeito (a) você está com seu sono? 

Muito insatisfeito 2- Insatisfeito 3- Nem insatisfeito e nem satisfeito  
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4- Satisfeito 5- Muito satisfeito. 

17. Quão satisfeito (a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia-a-

dia? 

Muito insatisfeito 2- Insatisfeito 3- Nem insatisfeito e nem satisfeito   

4- Satisfeito 5- Muito satisfeito. 

18. Quão satisfeito (a) você está com sua capacidade de trabalho? 

1- Muito insatisfeito  2- Insatisfeito  3- Nem insatisfeito e nem satisfeito  

 4- Satisfeito  5- Muito satisfeito. 

19. Quão satisfeito (a) você está consigo mesmo? 

1- Muito insatisfeito  2- Insatisfeito  3- Nem insatisfeito e nem satisfeito  

 4- Satisfeito  5- Muito satisfeito. 

20. Quão satisfeito (a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, Conhecidos e 

colegas)? 

Muito insatisfeito 2- Insatisfeito  3- Nem insatisfeito e nem satisfeito   

4- Satisfeito  5- Muito satisfeito. 

21. Quão satisfeito (a) você está com sua vida sexual? 

1- Muito insatisfeito  2- Insatisfeito  3- Nem insatisfeito e nem satisfeito   

4- Satisfeito  5- Muito satisfeito. 

 

22. Quão satisfeito (a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 

1- Muito insatisfeito  2- Insatisfeito  3- Nem insatisfeito e nem satisfeito  

4- Satisfeito  5- Muito satisfeito. 

23. Quão satisfeito (a) você está com as condições do local onde você mora? 

1- Muito insatisfeito  2- Insatisfeito  3- Nem insatisfeito e nem satisfeito  
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4- Satisfeito  5- Muito satisfeito. 

24. Quão satisfeito (a) você está com seu acesso à saúde?  

1- Muito insatisfeito  2- Insatisfeito  3- Nem insatisfeito e nem satisfeito   

4- Satisfeito  5- Muito satisfeito. 

25. Quão satisfeito (a) você está com seu meio de transporte?  

1- Muito insatisfeito  2- Insatisfeito  3- Nem insatisfeito e nem satisfeito   

4- Satisfeito  5- Muito satisfeito. 

 

A questão seguinte refere-se à com que freqüência você sentiu ou experimentou certas 

coisas nas duas últimas semanas. 

26. Com que freqüência você teve sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, 

ansiedade e depressão? 

 1- Nunca  2- Algumas vezes  3- Freqüentemente  4- Muito Freqüentemente   5- 

Sempre . 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? ............................................... 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? ..................................... 

 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

OBRIGADA PELA SUA COMPREENSÃO 

 

 

 

 

 



84 

ANEXO B- INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 

grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante da afirmação, em cada grupo, 

que descreve melhor a maneira como você tem se sentido nesta semana, incluindo hoje. Se 

várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada 

uma. Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha. 

1. 0 Não me sinto triste. 

 1 Eu me sinto triste. 

 2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 

 3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

 1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 

 2 Acho que nada tenho a esperar. 

 3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

3. 0 Não me sinto um fracasso. 

 1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 

 2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 

 3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

 1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 

 2 Não encontro um prazer real em mais nada. 

 3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 

5. 0 Não me sinto especialmente culpado. 
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 1 Eu me sinto culpado às vezes. 

 2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 

 3 Eu me sinto sempre culpado. 

6. 0 Não acho que esteja sendo punido. 

 1 Acho que posso ser punido. 

 2 Creio que vou ser punido. 

 3 Acho que estou sendo punido. 

7. 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

 1 Estou decepcionado comigo mesmo. 

 2 Estou enojado de mim. 

 3 Eu me odeio. 

8. 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

 1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros. 

 2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 

 3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

9. 0 Não tenho quaisquer idéias de me matar. 

 1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 

 2 Gostaria de me matar. 

 3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

10. 0 Não choro mais que o habitual. 

 1 Choro mais agora do que costumava. 

 2 Agora, choro o tempo todo. 

 3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira. 
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11. 0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 

 1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 

 2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 

 3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 

12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

 1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 

 2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 

 3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas. 

13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 

 1 Adio minhas decisões mais do que costumava. 

 2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 

 3 Não consigo mais tomar decisões. 

14. 0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser. 

 1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos. 

 2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem 

atrativos. 

 3 Considero-me feio. 

15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

 1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 

 2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 

 3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

16. 0 Durmo tão bem quanto de hábito. 

 1 Não durmo tão bem quanto costumava. 
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 2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para voltar a 

dormir. 

 3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a dormir. 

17. 0 Não fico mais cansado que de hábito. 

 1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 

 2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 

 3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18. 0 Meu apetite não está pior do que de hábito. 

 1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser. 

 2 Meu apetite está muito pior agora. 

 3 Não tenho mais nenhum apetite. 

19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente. 

 1 Perdi mais de 2,5 Kg. 

 2 Perdi mais de 5,0 Kg. 

 3 Perdi mais de 7,5 Kg. 

Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( ) 

20. 0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde. 

 1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no estômago ou 

prisão de ventre. 

 2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que não 

isso. 

 3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em outra coisa. 

21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual. 

 1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 
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 2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente. 

 3 Perdi completamente o interesse por sexo. 


