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RESUMO 

 

      O processo de reestruturação produtiva e suas repercussões sobre a organização do 

trabalho aumentam a carga de trabalho e o desgaste dos trabalhadores, provocando 

novas formas de adoecimento. O planejamento e a execução de ações de Promoção da 

Saúde no Trabalho requerem o conhecimento dos fatores envolvidos e das possibilidades 

de intervenção ambiental e na organização do trabalho. Este estudo objetiva investigar a 

associação entre alguns fatores psicossociais no trabalho e a hipertensão arterial, num 

estudo do tipo caso-controle em 229 trabalhadores (65 hipertensos e 164 normotensos) 

do ramo de refino do petróleo. Foram estudadas as associações entre três aspectos 

principais: pressão arterial, desgaste no trabalho e turno de trabalho. O desgaste no 

trabalho foi avaliado pelo Job strain model proposto por Karasek. Os resultados 

mostraram que a alta demanda psicológica, o baixo nível de controle e o trabalho de alto 

desgaste não estavam associados com a hipertensão arterial. O suporte social no 

trabalho é mais alto nos trabalhos com baixo desgaste e ativo em comparação com alto 

desgaste (p < 0,001). A insegurança no emprego está associada com o trabalho de alto 

desgaste (p < 0,001). Não constatamos associação entre: o trabalho de alto desgaste e o 

uso de fumo/consumo de bebidas alcoólicas; o prolongamento da jornada de trabalho e 

hipertensão arterial; o trabalho em turnos e hipertensão arterial/consumo de bebidas 

alcoólicas/fumo. Entre as medidas de Promoção da Saúde no Trabalho objetivando 

diminuir a carga de trabalho e o desgaste do trabalhador é necessário uma organização 

do trabalho mais flexível (maior controle sobre o próprio trabalho; permissão para o uso 

racional das habilidades e criatividade do trabalhador e a regulação das demandas de 

trabalho), a redução da insegurança no emprego e o aumento do suporte social 

proveniente da gerência, da supervisão e dos colegas de trabalho. 
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SUMMARY 

 

Restructuring of production and its repercussions on work organization are related 

to an increase of both labor burden and workers´ strain, which may determine new forms 

of disease. Planning and implementation of Health Promotion at Work requires a good 

knowledge of the existing working and environmental conditions in order to improve the 

benefit of interventions for the improvement of existing adverse conditions. The aim of this 

study was to investigate relationship between some selected psychosocial factors at work 

and the prevalence of arterial hypertension, using a type of study design similar to case-

control study, applied to 229 workers (65 hypertensive and 164 normal blood pressure 

workers), in a oil refinery. Three types of associations have been explored: arterial 

pressure, work strain, and working hours. “Work strain” has been assessed according to 

“Job Strain Model” proposed by Karasek. The outcomes of this study have not shown any 

association between high psychological demand, low level of control (latitude), high strain 

and arterial hypertension. The study has also shown that social support was higher in low 

strain jobs when compared with high strain jobs (p< 0.001), outcome that has been taken 

as suggestive of the positive role of social support in reducing the levels of job strain. Also, 

the risk of loosing the jobs was associated to high strain jobs (p<0.001). This study was 

unable to demonstrate any association between high strain jobs and smoking and/or 

consumption of alcoholic beverages; between extended duration of working hours and 

arterial hypertension; between shiftwork and hypertension/consumption alcoholic 

beverages/smoking. We conclude that Health Promotion at Work should include efforts to 

reduce work burden and workers´ strain, through more flexible schemes of work 

organization (improvement of decision latitude; permission for an intelligent use of 

workers´ skills and creativity, and regulation of working demands); reduction of job 

insecurity (risk of unemployment) and increased manners of social support, provided by 

both management and workers themselves.  



 11 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de reestruturação produtiva é uma nova forma de produzir que 

foi viabilizada pelos avanços tecnológicos e por novas formas de organizar e gerir 

o trabalho. É, também, denominado de Terceira Revolução Industrial. Tem uma 

abrangência global e vem introduzindo mudanças radicais na vida e relações das 

pessoas e países, e por conseqüência, no viver e adoecer das pessoas (DIAS, 

2000). 

A combinação entre a evolução tecnológica, com a introdução de modernos 

processos de micro-eletrônica, informatização, automação e robotização, e os 

novos modelos de gestão, tem sido responsabilizada pela repercussão adversa na 

organização do trabalho, tendo como conseqüência o aumento de exigências 

cognitivas, do ritmo e das responsabilidades no trabalho, tornando-o mais 

complexo e intenso. Essas repercussões sobre a organização do trabalho 

aumentam a carga de trabalho e o desgaste dos trabalhadores. 

As mudanças aceleradas e contínuas no seio das organizações definem um 

cenário complexo e competitivo. Acarretam impactos, diretos e indiretos, ao nível 

individual, familiar, organizacional e social. Nesse novo contexto, podemos 

observar a “institucionalização do contraditório”. As organizações dizem ao 

indivíduo para ser combativo, agressivo e individualista, mas, ao mesmo tempo, 

ele deve colaborar, integrar-se na equipe e fazer parte do time. Pedem que ele 

seja inovador, criativo e ousado, mas, que obedeça à tradição e não provoque 

rupturas. Desejam que ele tenha iniciativa e que seja obediente. Também, querem 

que ele seja forte e impetuoso à imagem delas, mas o querem frágil para não 

resistir a cada reestruturação que será realizada (FREITAS, 2000).  

A sociedade determina o que fazemos e o que somos. Em outras palavras, 

a localização social não afeta apenas a nossa conduta, ela afeta também o nosso 

ser. Em quase todas as situações sociais existem pressões poderosas para 

garantir que as respostas sejam adequadas às suas necessidades. Os métodos 
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de controle social variam de acordo com a finalidade e o caráter do grupo em 

questão. Utilizando-se uma representação criada por Berger (1986), podemos 

considerar que o trabalhador esteja no centro _ isto é, no ponto de maior pressão 

_ de um conjunto de círculos concêntricos, cada um dos quais representa um 

sistema de controle social previsto pela nova organização do trabalho imposta 

pela reestruturação produtiva. 

Nesse contexto, emerge um novo perfil do trabalhador. O saber já possuído 

por ele não interessa mais, há demanda de aquisição permanente de novos 

conhecimentos, somada à exigência de polivalência. Possibilidade e/ou exigência 

de maior iniciativa e criatividade do trabalhador no processo de trabalho. 

Substituição do controle de chefias e hierarquias por novas formas de controle 

(RIGOTTO, 1998). Como resultado desse processo podemos observar um forte 

impacto sobre a organização do trabalho e profundas repercussões psicossociais 

originadas da relação do homem com o trabalho. Torna-se cada vez mais comum 

a realização de tarefas domiciliares, a erosão do tempo de lazer e do convívio 

familiar. A polivalência funcional, a sobrecarga de tarefas, a intensificação do ritmo 

e o prolongamento da jornada de trabalho vêm ratificar que não há escassez de 

trabalho, apenas de emprego.   

Nos países industrializados, as inovações tecnológicas propiciaram  

melhoria das condições ambientais, tornando o trabalho menos insalubre, menos 

agressivo e menos pesado, caracterizando uma tendência para redução da carga 

física. Por outro lado, as novas tecnologias têm imposto cada vez mais exigências 

de natureza cognitiva ao trabalhador. Estas se configuram por meio de diferentes 

processos decisórios envolvidos no controle do processo de trabalho e na 

resolução de problemas dele resultantes (ABRAHÃO, 2000). A aceleração do 

ritmo, a elevação da complexidade e da intensidade do trabalho, associados à 

organização do trabalho autoritária e inflexível conduzem a um aumento da carga 

de trabalho.  

Esse processo tem modificado substancialmente o perfil de trabalho e dos 

trabalhadores, os determinantes da saúde-doença e, conseqüentemente, o quadro 
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da morbimortalidade relacionada ao trabalho. Para se entender e intervir na saúde 

dos trabalhadores no momento atual, torna-se necessário combinar distintas 

abordagens e enfoques que considerem o processo de reestruturação produtiva 

na globalização da economia (DIAS, 2000). 

Esta pesquisa foi idealizada sob a perspectiva de investigar a associação 

entre os fatores psicossociais no trabalho, alguns deles avaliados pelo modelo de 

demanda-controle-suporte social (Job strain model) e a hipertensão arterial, em 

trabalhadores do ramo de refino do petróleo.  

 O Job strain model proposto por Karasek (1979) foi desenvolvido para  

investigar ambientes nos quais os fatores psicossociais, resultantes da sofisticada 

relação das tomadas de decisões no complexo contexto da organização social do 

trabalho, agem como estressores crônicos e produzem impacto e limitações 

importantes no comportamento individual dos trabalhadores.  

O modelo fundamenta-se nas características psicossociais do trabalho: a 

demanda psicológica envolvida na execução das tarefas e atividades 

ocupacionais, o controle exercido pelos trabalhadores sobre o próprio trabalho e o 

suporte social no trabalho. Prediz que os riscos para a saúde física e mental estão 

associados ao trabalho de alto desgaste: alta demanda psicológica e baixo grau 

de controle sobre o próprio trabalho (KARASEK & THEORELL, 2000). 

A agregação do conceito básico da ergonomia sobre a carga de trabalho _ 

que fornece elementos para entender os mecanismos e explicar a conexão entre a 

atividade do trabalho e o desgaste do trabalhador _ aos fundamentos teóricos do 

Job strain model, utilizado neste estudo, vem contribuir para melhor entender a 

utilidade do modelo nas pesquisas do desgaste no trabalho. 

A introdução do Job strain model na investigação da relação entre o 

trabalho e as doenças cardiovasculares mostrou uma evidente correlação entre o 

trabalho de alto desgaste e a doença coronariana. Vários estudos mostraram uma 

relação significativa entre a pressão arterial durante a atividade no local de 

trabalho e o desgaste no trabalho, estando significativamente relacionada com a 

hipertensão arterial (SCHNALL et al., 1990). 
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Este estudo foi motivado por uma questão central: a possibilidade de 

associação entre os fatores psicossociais no trabalho, especialmente o trabalho de 

alto desgaste e a hipertensão arterial. Outros aspectos também são investigados, 

tais como: a associação entre trabalho em turnos, a hipertensão arterial e o 

trabalho de alto desgaste; e a associação entre o trabalho de alto desgaste com o 

uso de fumo e de bebidas alcoólicas entre os trabalhadores da refinaria de 

petróleo. 
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1.1 - HIPERTENSÃO ARTERIAL  

 

A hipertensão arterial sistêmica é uma entidade clínica multifatorial, 

caracterizada pela presença de níveis de pressão arterial sistólica 

persistentemente iguais ou acima de 140mmHg e/ou níveis de pressão arterial 

diastólica persistentemente iguais ou acima de 90mmHg, podendo estar associada 

a alterações metabólicas e hormonais e a fenômenos tróficos (hipertrofias 

cardíaca e vascular).   

A prevalência da hipertensão arterial na população brasileira adulta varia 

entre 15% a 20% e aumenta progressivamente com a idade. A morbidade e a 

mortalidade estão correlacionadas com níveis crescentes da pressão arterial 

sistólica e diastólica e com a presença de outros fatores de risco cardiovascular 

(SBC, 1998). 

A hipertensão arterial pode ser primária ou essencial e secundária. As 

causas da hipertensão arterial primária não são conhecidas na maioria dos casos. 

A interação de uma série de fatores ambientais, entre eles, a ingestão excessiva 

de sódio, o consumo abusivo do álcool, a obesidade, a exposição aos estressores 

físicos ambientais (ruído), o estresse decorrente da sobrecarga psíquica do 

trabalho e/ou das condições psicossociais da vida diária e o estilo de vida 

sedentário, associados à predisposição genética contribuem para o 

desenvolvimento da hipertensão arterial. 

A hipertensão arterial secundária deve ser investigada, principalmente, 

quando aparece antes dos 30 ou após os 55 anos de idade. O diagnóstico 

etiológico é muito importante e, significa, em muitos casos, a possibilidade de 

tratamento específico e cura ou controle por intervenção clínica ou cirúrgica. As 

principais causas de hipertensão arterial, inclusive, alguns agentes de natureza 

ocupacional constam da Tabela 1 (DANTAS, 2003). 
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TABELA 1 - Principais causas de hipertensão arterial 

Primária, essencial ou idiopática 

Secundária Renal Doença parenquimatosa renal  

Doença renovascular 

 Endócrina Hiperaldosteronismo primário 

Síndrome de Cushing 

Feocromocitoma 

Hipertireoidismo 

Hipotireoidismo 

 Coarctação de aorta 

 Drogas Ingestão excessiva de álcool 

Anfetaminas 

Cocaína (crack) 

Ecstasy (MDMA) 

Esteróides anabolizantes 

 Medicamentos Contraceptivos orais e terapia de reposição 

hormonal 

Simpaticomiméticos 

Corticosteróides 

Anti-depressivos (tricíclicos, inibidores da 

monoamino-oxidase) 

Imunossupressores 

 Exposição a 

substâncias tóxicas 

Dissulfeto de carbono 

Solventes 

Inseticidas organofosforados e carbamatos 

Cádmio 

Chumbo 

Mercúrio 

 Estresse  

 Exposição ao ruído 
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Diagnóstico e classificação 

O diagnóstico da hipertensão arterial é basicamente estabelecido pela 

observação de níveis de pressão arterial sistólica persistentemente iguais ou 

acima de 140mmHg e/ou níveis de pressão arterial diastólica persistentemente 

iguais ou acima de 90mmHg (Tabela 2). A medida correta da pressão arterial deve 

ser estimulada e realizada, em todas as oportunidades proporcionadas pelos 

exames médicos ocupacionais, pelos médicos do trabalho e demais profissionais 

da área de saúde. 

O esfigmomanômetro de coluna de mercúrio é o instrumento ideal para a 

medição da pressão arterial. Os aparelhos do tipo aneróide necessitam de 

calibração periódica. A medida da pressão arterial deve ser realizada em repouso 

(5 minutos), na posição sentada e/ou deitada. Recomenda-se a realização de, 

pelo menos, duas medidas com intervalo mínimo de 2 minutos entre elas. A 

confirmação do diagnóstico deve ser feita em duas ou mais consultas 

subseqüentes. Em pacientes obesos, deve-se utilizar manguito de tamanho 

adequado à circunferência do braço. 

 

TABELA 2 - Classificação diagnóstica da hipertensão arterial (adultos com 

mais de 18 anos de idade). 

 PAD 

 (mmHg) 

 PAS 

 (mmHg) 
 Classificação 

       < 85      < 130  Normal 

     85-89  130-139  Normal limítrofe 

     90-99  140-159  Hipertensão leve (estágio 1) 

 100-109  160-179  Hipertensão moderada (estágio 2) 

   > =110    > =180  Hipertensão grave (estágio 3) 

      < 90    > =140  Hipertensão sistólica isolada 

FONTE: III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial – CBHA 

Campos de Jordão, SP – 12 a 15 de fevereiro de 1998. 
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Investigação clínico-laboratorial  

 A avaliação clínica e laboratorial é realizada com o objetivo de confirmar o 

diagnóstico, avaliar lesões de órgãos-alvo, identificar os fatores de risco para 

doenças cardiovasculares e determinar as causas da hipertensão arterial. 

Na avaliação clínica, além dos sintomas e sinais, devem ser investigados a 

história familiar, a presença de fatores de risco (dislipidemia, tabagismo, diabetes 

melittus, obesidade e sedentarismo), os hábitos alimentares, incluindo consumo 

de sal, de bebidas alcoólicas, de gordura saturada e de cafeína. O consumo de 

medicamentos ou drogas que possam elevar a pressão arterial ou interferir em 

seu tratamento, as condições psicossociais, a situação familiar e o grau de 

escolaridade também precisam ser reconhecidos. 

A história ocupacional deve investigar e identificar a organização do 

trabalho, o trabalho noturno e em turnos ininterruptos de revezamento, a carga 

física, psíquica e cognitiva de trabalho e a exposição ocupacional às substâncias 

químicas. 

 Na avaliação laboratorial básica devem constar o exame de urina 

(bioquímica e sedimento), a dosagem de creatinina, do potássio, da glicemia, do 

colesterol total e a realização do eletrocardiograma de repouso. Os pacientes que 

apresentarem indícios de hipertensão secundária ou de lesão em órgãos-alvo 

devem ser investigados por meio de métodos específicos. 

 

1.1.1 - HIPERTENSÃO ARTERIAL RELACIONADA AO TRABALHO 

 

A hipertensão arterial poderá ser considerada como doença relacionada ao 

trabalho, do Grupo I ou II da Classificação de Schilling, quando houver 

comprovação da exposição a fatores de risco de natureza ocupacional, associada 

a suficiente e consistente evidência epidemiológica de excesso de prevalência da 

doença em determinados grupos de trabalhadores, excluídas as causas mais 

comuns, de natureza não-ocupacional, de hipertensão arterial secundária. 
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Classificação de Schilling 

 Grupo I: doenças em que o Trabalho é causa necessária, tipificadas 
pelas "doenças profissionais", strictu sensu, e pelas intoxicações 
profissionais agudas.  

 Grupo II: doenças em que o Trabalho pode ser uma fator de risco, 
contributivo, mas não necessário, exemplificadas por todas as doenças 
"comuns", mais freqüentes ou mais precoces em determinados grupos 
ocupacionais, e que, portanto, o nexo causal é de natureza 
eminentemente epidemiológica. A Hipertensão Arterial e as Neoplasias 
Malignas (Cânceres), em determinados grupos ocupacionais ou 
profissões constituem exemplo típico.;  

 Grupo III: doenças em que o Trabalho é provocador de um distúrbio 
latente, ou agravador de doença já estabelecida ou pré-existente, ou 
seja, concausa, tipicadas pelas doenças alérgicas de pele e respiratórias 
e pelos distúrbios mentais, em determinados grupos ocupacionais ou 
profissões. 

 
Vários são os agentes de natureza química, física e psíquica, presentes nos 

ambientes de trabalho, capazes de provocar aumento da reatividade 

cardiovascular e elevação da pressão arterial. Entre estas destacam-se: 

 carga psíquica  e cognitiva de trabalho; 

o inflexibilidade na organização do trabalho; 

o alta demanda psicológica; 

o baixo nível de controle sobre o próprio trabalho; 

o alta complexidade e ritmo do trabalho acelerado; 

o insatisfação, alienação, monotonia e frustração com o trabalho; 

o conflitos interpessoais e competição no trabalho; 

o insegurança no emprego e desemprego; 

o insatisfação com o sistema de avaliação do desempenho e 

promoção; 

o grau de responsabilidade no emprego; 

o clima organizacional. 

 horário irregular, trabalho em turnos e noturno; 

 exposição ao ruído; 

 exposição a substâncias tóxicas. 
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O aparecimento de hipertensão arterial em trabalhadores com exposição 

prévia ao dissulfeto de carbono, cádmio, chumbo, mercúrio, solventes e inseticidas 

orgonofosforados e carbamatos já foi documentado por vários autores. 

(BENOWITZ, 1990; GASAKURE & MASSIN, 1991). 

Estudos epidemiológicos têm relacionado a hipertensão arterial como um 

dos efeitos extra-auditivos provocados pela exposição ocupacional ao ruído. (WU, 

KO & CHANG, 1987; KRISTENSEN, 1989). Outros estudos constatam a 

existência de uma associação entre o tempo de serviço com exposição 

ocupacional ao ruído e a pressão arterial (VERBEEK, VAN DIJK & DE VRIES, 

1987; LANG et al., 1992). Porém, os resultados desses estudos epidemiológicos 

têm limitações metodológicas que não permitem estabelecer uma relação causal 

entre a exposição ao ruído e a hipertensão arterial.  

A elevação da pressão arterial desencadeada pela exposição a níveis 

elevados de ruído está relacionada com uma vasoconstrição periférica cuja 

magnitude depende da natureza súbita e inesperada e da intensidade da 

exposição ao ruído e das características individuais. Não há consenso na literatura 

sobre o caráter transitório ou persistente do efeito vasoconstritor do ruído e nem 

da possibilidade de habituação das respostas cardiovasculares .  

O estresse é considerado um fator de risco para a hipertensão arterial. A 

estimulação prolongada da resposta de defesa do organismo com liberação de 

catecolaminas e renina provê um mecanismo fisiológico original para hipertensão 

sustentada (HENRY, 1994). A perda do controle e/ou a desistência (derrota) frente 

à exposição prolongada a um nível de estresse insuportável também está 

relacionada entre os mecanismos de hipertensão primária (FOLKOW, 1994).  

Situações de estresse agudo acompanham-se de elevação transitória de 

pressão arterial, mas ainda não está suficientemente comprovado que a repetição 

continuada destas situações pode, por si só, elevar permanentemente a pressão 

arterial (HERD et al., 1987; MENDES, 1988). Alguns estudos epidemiológicos, 

contudo, sugerem que isto efetivamente ocorre. Assim, foi descrita uma elevada 

prevalência de hipertensão arterial em controladores de tráfego aéreo, quando 
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comparados com seus próprios exames admissionais e com um grupo-controle de 

colegas, em outras atividades de mais baixo nível de exigência psíquica (COBB & 

ROSE, 1973). Estes autores também mostraram que a prevalência de hipertensão 

arterial entre controladores de tráfego aéreo, em torres de grande movimento, era 

1,6 vezes a prevalência de seus colegas, em torres de pequeno movimento. 

  Existe uma consistente evidência do aumento do risco de hipertensão 

arterial entre motoristas profissionais, particularmente entre os motoristas de 

ônibus urbanos (STEENLAND, 2000). Outros autores encontraram evidências de 

elevada prevalência de hipertensão arterial nessa mesma categoria profissional 

(PINHO et al., 1991; CORDEIRO et al., 1993; SANTOS JÚNIOR & MENDES, 

1999). 
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1 - 2 - DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de mortalidade e 

são uma das mais importantes causas de morbidade nos países desenvolvidos e 

na maioria dos paises em desenvolvimento. No Brasil, 27,5% dos óbitos por todas 

as causas, distribuídas por capítulos de acordo com a CID 10, no ano de 2000, 

foram por doenças do aparelho circulatório, segundo o Ministério da Saúde (TAB. 

3). Este percentual aumenta para 29,8% na região sudeste e 32,8% na região sul 

do Brasil. 

 

TABELA 3 – Óbitos total e por Doenças do aparelho circulatório segundo as 

Regiões brasileiras, em 2000. 

Fonte: Ministério da Saúde/FNS/CENEPI (2003) – Sistema de Informações sobre Mortalidade/SIM 

As doenças cerebrovasculares, a doença isquêmica do coração, a 

insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, a doença de Chagas e a doença 

reumática constituem os principais agrupamentos de patologias cardiovasculares. 

Nos Estados Unidos, e na maioria dos países desenvolvidos, a doença 

 

Região 

Doenças do aparelho 

circulatório 

Total 

n %  

Brasil 260.555 27,5 946.392 

Norte     8.507 18,1   46.921 

Nordeste   48.545 21,3 227.767 

Centro-Oeste   15.165 27,6   55.002 

Sudeste 138.461 29,8 464.489 

Sul  49.877 32,8 152.213 
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coronariana é o principal componente da morbimortalidade das doenças 

cardiovasculares. Anualmente, 1.500.000 americanos sofrem infarto agudo do 

miocárdio, 45% deles antes dos 65 anos de idade. Nas mortes por doença 

coronariana, 37% dos homens e 29% das mulheres americanas têm menos de 55 

anos, idade plenamente produtiva. As doenças cardiovasculares são responsáveis 

por 19% de todos os casos de incapacidade em pessoas acima de 15 anos 

(FARMER & GOTTO, 1997). 

A partir da década de 1960, houve uma progressiva redução da mortalidade 

provocada pelas doenças cardiovasculares nos países desenvolvidos. Nos 

Estados Unidos, a taxa de mortalidade por doença coronariana caiu 54% entre 

1963 e 1990 (FARMER & GOTTO, 1997). A mortalidade cardiovascular no Estado 

de São Paulo, no período de 1970 a 1992, apresentou expressivo declínio em 

ambos os sexos: de 33,6% entre os homens e de 40,6% entre as mulheres. Na 

década de 1970, o declínio da mortalidade foi particularmente notável no caso dos 

óbitos atribuíveis à insuficiência cardíaca. No período compreendido entre 1980 

até o início da década de 90, o maior declínio foi observado para as mortes por 

doença coronariana e cerebrovascular (LOTUFO & LOLIO, 1995). 

Várias hipóteses tentam explicar a queda da mortalidade cardiovascular. A 

principal é a conscientização da população para o controle dos fatores de risco e a 

para a melhoria do estilo de vida. Um bom exemplo foi a mudança do padrão 

dietético brasileiro, observada entre o primeiro (1962) e o terceiro (1988) inquérito 

dietético: houve redução da ingestão de gorduras saturadas (banha de porco, 

toucinho e manteiga) e aumento do teor de insaturadas (óleos vegetais e 

margarinas) na alimentação. A disponibilidade e os preços dos alimentos foram 

considerados fatores importantes para a substituição das gorduras de origem 

animal por vegetal (MONDINI & MONTEIRO, 1995). O controle dos níveis 

sangüíneos de colesterol, do diabetes e da obesidade, a redução do tabagismo, a 

detecção e o tratamento da hipertensão arterial e a prática regular de exercícios 

aeróbicos não devem ser esquecidos. Os modernos métodos diagnósticos e 

terapêuticos, clínicos e cirúrgicos, também tiveram importância na redução da 
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mortalidade cardiovascular. Entre eles, as diversas técnicas de revascularização 

miocárdica e a disseminação dos Centros de Tratamento Intensivo (CTI), a 

farmacoterapia com agentes antitrombóticos (ácido acetil salicílico) e trombolíticos, 

os betabloqueadores, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(ECA) e os redutores do colesterol (statinas) contribuíram para aumentar a 

eficiência do tratamento, reduzir a mortalidade, aumentar a longevidade e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

 

1.2.1 - FATORES DE RISCO E DOENÇA CARDIOVASCULAR 

O conceito de fator de risco pressupõe que a exposição a uma condição, 

hábito ou característica genética, fisiológica, comportamental ou sócio-econômica 

esteja relacionada ao aumento da probabilidade de ocorrência de uma doença e 

que a intervenção e o controle dessa condição reduza o risco. A identificação dos 

indivíduos portadores de fatores de risco é particularmente útil no planejamento 

das estratégias de prevenção primária e na avaliação da efetividade das medidas 

adotadas.  

A aterosclerose é uma doença complexa e de natureza multifatorial, que 

acomete a camada íntima das artérias. Caracteriza-se pela lesão do endotélio 

secundária ao acúmulo e à proliferação de células musculares lisas, macrófagos, 

linfócitos-T, tecido conjuntivo e lípides. Evolui com a formação de placas fibrosas 

que podem se complicar com trombose, hemorragia, calcificação e obstrução das 

artérias. As manifestações clínicas dependem da gravidade da obstrução do fluxo 

sangüíneo e do órgão acometido. A aorta, as artérias coronárias, as artérias 

carótidas interna e externa, as artérias cerebrais e as artérias femorais, poplíteas e 

tibiais são as mais freqüentemente atingidas.  

A aterosclerose é a principal causa de doença cardiovascular, portanto, os 

processos de prevenção e promoção da saúde devem considerar ações para a 

identificação e o controle dos seus principais fatores de risco (FIG. 1)  
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FIGURA 1 – FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR. 

 

Avaliando o risco cardiovascular 

O diagnóstico preciso e o registro informatizado dos fatores de risco para a 

aterosclerose, durante a realização dos exames médicos ocupacionais, permitem 

a construção da base da pirâmide de morbi-mortalidade da população de 

trabalhadores. Isto é fundamental no planejamento das ações preventivas e de 

Promoção da Saúde no Trabalho. 

Nos Estados Unidos, a verdadeira dimensão da epidemia da aterosclerose 

tem sido avaliada por estudos epidemiológicos cuidadosamente planejados e 

elaborados em populações previamente selecionadas. No Brasil, existem 

numerosos estudos sobre a prevalência dos fatores de risco. Todavia, esses 

trabalhos são pontuais e não permitem a elaboração de séries evolutivas 

representativas da realidade brasileira. Em Minas Gerais, na Refinaria Gabriel 

Passos – REGAP/PETROBRAS –, em 2002, entre os petroleiros, com idade 
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média de 42 anos e 2 meses e 91,9% do sexo masculino, encontramos os 

seguintes resultados (TAB. 4): 

 

TABELA 4 - Prevalência de fatores de risco cardiovascular entre os 

trabalhadores da UN REGAP, Betim, 2002.  

FATORES DE RISCO 
PREVALÊNCIA 

(%) 

Fumo 14,5 

Hipertensão arterial 11,1 

Hipercolesterolemia ( > 200mg/dl) 56,3 

Diabetes mellitus   2,0 

Obesidade (com IMC = ou > 28kg/m2) 33,2 

Vida sedentária 34,6 

 

 Entre os fatores de risco cardiovascular, além da hipertensão arterial, são 
de interesse nesta pesquisa:  

 

Idade 

O risco da doença coronariana aumenta progressivamente com a idade. No 

Brasil, em 1997, segundo informações do Ministério da Saúde (2003), 63,5% dos 

óbitos por doenças do aparelho circulatório ocorreram após os 65 anos.  

 

Sexo masculino 

Os homens são mais vulneráveis à aterosclerose do que as mulheres, à 

razão de 1,4/1,0. No Brasil, em 1996, segundo informações do Ministério da 

Saúde (2003), a taxa de mortalidade por doença isquêmica do coração foi 54,9 por 
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100.000 no sexo masculino e 39,0 por 100.000 no feminino. A relação entre as 

taxas de mortalidade por doença isquêmica do coração no sexo masculino e no 

feminino foi 2,5 aos 45 anos, 2,0 aos 60 anos, 1,5 aos 75 anos e 1,0 após os 80 

anos de idade.  

Hereditariedade 

A ocorrência da aterosclerose, em familiares do primeiro grau, é 

considerada um fator de risco independente para doença coronariana, 

principalmente, quando ocorre de forma prematura (antes dos 55 anos nos 

homens e antes dos 65 anos nas mulheres). Além disso, os efeitos genéticos 

podem influenciar outros fatores de risco, especialmente, a obesidade, a 

hipertensão, as dislipidemias e o diabetes (FARMER & GOTTO 1997). 

 

Fumo 

No Brasil, estão em vigor a Portaria Interministerial N° 3257 de 22 de 

setembro de 1988 e a Lei N° 9294 de 13 de julho de 1996. A legislação proíbe o 

fumo em recintos coletivos de trabalho e incumbe às Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes – CIPA a função de promover campanhas educativas 

demonstrando os efeitos nocivos do fumo. 

Além da questão da segurança e prevenção de incêndios, o fumo nos locais 

de trabalho acarreta exposição ocupacional involuntária (fumantes passivos) entre 

os trabalhadores. Pesquisas recentes demonstraram que a inalação passiva de 

fumaça do cigarro por terceiros envolve um risco significativo (WELLS, 1994; 

GLANTZ & PARMLEY, 1995). 

Entre os produtos da combustão do fumo, destacam-se a nicotina, o monóxido 

de carbono, as várias substâncias carcinogênicas, tais como benzopireno, 

alcatrão, aminas aromáticas, arsênio e elementos radioativos (carbono 14, polônio 



 29 

210) e as substâncias irritantes das vias respiratórias, tais como amônia, dióxido 

de nitrogênio, gás sulfídrico e ácido cianídrico.  

O fumo altera a função endotelial, aumenta a concentração plasmática de 

fibrinogênio e a adesividade das plaquetas, ações fundamentais na formação de 

trombos arteriais. Portanto, o mecanismo fisiopatológico que o fumo exerce sobre 

o sistema cardiovascular é predominantemente trombogênico. Em fumantes que 

consomem acima de 15 cigarros por dia, há redução dos níveis sangüíneos de 

colesterol-HDL e elevação de colesterol-LDL e de triglicérides. Há, também, 

elevação da freqüência cardíaca e da pressão arterial. O fumo aumenta o 

consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco e diminui a oferta de oxigênio para a 

célula.  

Estudos epidemiológicos consideram o fumo como um dos principais fatores 

de risco para a doença isquêmica do coração, acidente vascular cerebral 

isquêmico, doença arterial periférica e aneurisma da aorta abdominal. Esse risco 

correlaciona-se diretamente com o número de cigarros fumados e com a duração 

do tabagismo. A interação entre o fumo e a hipercolesterolemia tem um forte 

componente sinérgico na gênese do infarto agudo do miocárdio. Há, também, um 

efeito sinérgico entre o fumo e o uso de pílulas anticoncepcionais, especialmente 

em mulheres acima de 35 anos. 

Na Finlândia, a diminuição de 16% do percentual de homens fumantes 

provocou uma queda de 10% da mortalidade por doença coronariana. Por outro 

lado, houve um aumento de 9% de mulheres fumantes, com elevação da 

mortalidade por doença coronariana em 11% (VARARTIAINEN et al., 1994). 

Quando o indivíduo pára de fumar, o risco coronariano cai rapidamente. 

Reduz-se a 50% ao fim do primeiro ano e se aproxima dos níveis de risco dos 

não-fumantes após um período que varia de dois a dez anos (KANNEL, 

D’AGOSTINO,  BELANGER, 1987). 
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A interferência do trabalho em turnos sobre a prevalência do tabagismo 

também tem sido investigada. Observou-se maior prevalência de tabagismo em 

trabalhadores de turnos em comparação com os de horário diurno (THELLE et al., 

1976; KNUTSSON, 1989; DANTAS & TEIXEIRA, 1990). 

Várias empresas brasileiras possuem programas estruturados de controle 

do tabagismo. A Petrobras, nas suas políticas de saúde ocupacional, estabelece 

diretrizes para a prevenção e controle da dependência química ao álcool, fumo e 

outras drogas. Na Unidade de Negocios Refinaria Gabriel Passos – UN REGAP, 

os resultados deste programa de controle do tabagismo podem ser vistos no 

GRAF. 1.    
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GRÁFICO 1 – Prevalência do tabagismo entre os trabalhadores da UN 

REGAP, Betim, 1986 a 2002. 

 

Obesidade 

A obesidade está associada com a hipertensão arterial, o diabetes tipo II, a 

hipertrigliceridemia, a hipercolesterolemia e o colesterol-HDL baixo. Provoca 

hiperinsulinemia e aumenta a resistência à insulina. Aumenta a mortalidade 

cardiovascular, mas, apesar da controvérsia, não é considerada um fator de risco 
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independente para aterosclerose, quando estudada através de análises 

multivariadas de estudos epidemiológicos. A obesidade predispõe aos distúrbios 

osteomusculares e reduz a capacidade aeróbica dificultando o exercício de 

determinadas atividades ocupacionais. 

O índice de massa corpórea (IMC) é um indicador prático na avaliação da 

obesidade. Atualmente, considera-se como normal o IMC > = 20 < 25, excesso de 

peso o IMC > 25 e < 30 e a obesidade o IMC >= 30kg/m2. A obesidade abdominal 

eleva adicionalmente o risco cardiovascular. A medida da circunferência 

abdominal e/ou da relação cintura/quadril pode ser de utilidade. 

 

Vida sedentária 

A evolução tecnológica e a disseminação dos processos de automação, 

informatização e robotização contribuem para tornar o trabalho cada vez mais 

sedentário. A vida sedentária representa um fator de risco independente e sua 

presença aumenta em duas vezes a probabilidade de doença aterosclerótica. Há 

evidências que indicam associação favorável entre a prática de exercícios 

aeróbios, ocupacional e/ou recreativa, e a proteção contra a aterosclerose e a 

doença isquêmica do coração. Os mecanismos responsáveis por esse benefício 

estão relacionados com a diminuição da demanda de oxigênio pelo miocárdio, a 

melhoria da eficiência miocárdica e da estabilidade elétrica, a elevação dos níveis 

de colesterol-HDL, a diminuição de triglicérides, a redução do excesso de peso e 

da pressão arterial, a melhoria da sensibilidade à insulina, a diminuição da 

agregação plaquetária e o aumento da fibrinólise. 

Uma prescrição individual de atividade física deve considerar o tipo, a 

duração, a freqüência e a intensidade dos exercícios que devem ser agradáveis e 

motivadores. Há um consenso de que a prática de esportes intensos e de caráter 

eventual é desaconselhável, porque os riscos superam os benefícios 
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(MITTLEMAN et al., 1993; WILLICH et al., 1993). Recomenda-se a prática de pelo 

menos 30minutos de exercícios aeróbicos, de intensidade moderada, 3 a 4 vezes 

por semana. A atividade física regular bem orientada melhora a capacidade 

aeróbica, a flexibilidade e a resistência muscular localizada e contribui 

efetivamente para o controle da obesidade, da hipertensão arterial, das 

dislipidemias e do diabetes.   

 

Álcool 

O trabalho é considerado um dos fatores de risco psicossociais capazes de 

influenciar no desenvolvimento do alcoolismo. As práticas de ingestão alcoólica 

realizadas por colegas, após a jornada de trabalho, podem ser expressão das 

estratégias coletivas de defesa psicológica. Estas práticas seriam formas de 

manter afastada da consciência a lembrança das ameaças e dos perigos e riscos 

ocupacionais. 

O álcool é um exemplo de substância depressora do sistema nervoso 

central. O raciocínio, a memória, a concentração, os reflexos e a coordenação 

motora ficam prejudicados. O humor oscilante, a falta de discernimento e o 

excesso de confiança aumentam os riscos de afogamento, violência, acidentes do 

trabalho e de trânsito. Além disso, o alcoolismo provoca aumento do absenteísmo, 

diminui a produtividade no trabalho e prejudica o relacionamento com a família, 

podendo levar o indivíduo ao desemprego e à desagregação familiar.  

A dependência química ao álcool caracteriza-se pelo desenvolvimento de 

tolerância aos efeitos da droga, pelo forte desejo ou compulsão para o consumo, 

pelas manifestações de síndrome de abstinência e pela falta de controle sobre o 

uso da substância. Geralmente, a dependência se instala em sujeitos que buscam 

a felicidade perdida e procuram na droga uma solução artificial para o alívio do 

sofrimento gerado por conflitos interiores. 
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O alcoolismo crônico é um problema de saúde pública e está associado ao 

aumento da mortalidade por diversas causas, entre elas, a cirrose hepática, as 

pancreatites, o câncer, a morte súbita e o acidente vascular cerebral hemorrágico.  

A ingestão excessiva de bebida alcoólica é uma causa comum de 

hipertensão arterial reversível, obesidade e hipertrigliceridemia. O álcool tem uma 

ação nociva sobre o miocárdio, deprime a função do ventrículo esquerdo 

(MARKKU & KOSKINEN, 1993) e pode desencadear a miocardiopatia alcoólica e 

arritmias. O uso de bebidas de procedência duvidosa, sujeitas à falsificação, 

expõe o usuário ao risco de intoxicações exógenas (chumbo, arsênio e metanol). 

O uso moderado, uma a duas unidades de álcool por dia, pode reduzir o 

risco de mortalidade por doença coronariana em 20 a 25% (FALK & FUSTER, 

2001). Vários mecanismos podem explicar esse efeito protetor: a elevação dos 

níveis séricos de colesterol-HDL e das subfrações HDL-2 e HDL-3 (GAZIANO et 

al., 1993), a inibição da agregação plaquetária e a diminuição da concentração de 

fibrinogênio.  

Pode-se concluir que o uso excessivo de álcool, igual ou acima de três 

unidades ao dia, é prejudicial à saúde. As estratégias de intervenção, moldadas 

em processos e programas de prevenção e recuperação da dependência química 

nas empresas, têm apresentado resultados satisfatórios. Entretanto, os trabalhos 

usam critérios diagnósticos e de sucesso terapêutico não padronizados, 

comprometendo a comparação entre os programas, as empresas e dificultando a 

definição de um modelo adequado de intervenção terapêutica.  

 

Trabalho em Turnos 

O trabalho em turnos, noturnos ou rotativos, tem provocado uma série de 

distúrbios na vida dos trabalhadores, quer sejam de ordem física, psíquica e 

social. Os distúrbios qualitativos e quantitativos do sono, as alterações 

cardiovasculares, as alterações gastrointestinais e as perturbações 
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psiconeuróticas são destacadas como os principais problemas relacionados aos 

trabalhos em turnos (FISCHER & LIEBER, 2003). A Constituição do Brasil, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, refletiu a importância do assunto sobre a 

saúde dos trabalhadores, estabelecendo em seu artigo 7°, inciso XIV, “a jornada 

de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 

salvo negociação coletiva” (BRASIL, 1988). 

A revisão da literatura sugere uma discreta associação entre o aumento da 

prevalência de doença cardiovascular e o trabalho em turnos. Os estudos 

epidemiológicos são relativamente escassos e não são consistentes 

(STEENLAND, 2000). Um estudo constatou que o risco relativo de doença 

isquêmica do coração elevava-se progressivamente com o aumento do período de 

exposição ao trabalho em turnos até 20 anos de atividade. A partir daí, houve 

queda acentuada do risco, atribuída à seleção dos trabalhadores para a atividade 

laborativa, resultando em um grupo de indivíduos mais sadios (KNUTSSON et al., 

1986). Outros estudos indicam uma elevação do risco de doença cardiovascular e, 

especialmente, de doença isquêmica do coração em trabalhadores de turnos 

(OLSEN & KRISTENSEN, 1991; TÜCHSEN, 1993). Níveis séricos elevados de 

noradrenalina foram constatados em trabalhadores de turnos (ELY & MOSTARDI, 

1986). A interferência do trabalho em turnos sobre a prevalência de alguns fatores 

de risco cardiovascular também tem sido investigada. Hipertensão arterial, 

tabagismo, elevação dos níveis séricos de colesterol e/ou triglicérides e obesidade 

também podem estar associados ao trabalho em turnos e aumentar o risco de 

doença cardiovascular (HEINEMANN, ENDERLEIN & STARCK, 1998; 

KNUTSSON, 1989).  

No Brasil, um estudo numa refinaria de petróleo avaliou a prevalência dos 

principais fatores de risco cardiovascular em 403 trabalhadores em turnos 

ininterruptos de revezamento - TTIR e em um grupo controle de 464 trabalhadores 

em horário diurno (THD), todos eles do sexo masculino (DANTAS & TEIXEIRA, 

1990). A prevalência de tabagismo foi maior nos trabalhadores em turnos, na faixa 
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etária de 18 a 30 anos (TTIR = 38,4%, THD = 29,5%, p<0,01). A partir dos 30 

anos não houve diferença estatisticamente significante (p = NS) entre os dois 

grupos. A prevalência de tabagismo em todas as faixas etárias foi: TTIR = 36,2% e 

THD = 31,5% (p=NS). Níveis séricos de colesterol foram significativamente mais 

elevados (p<0,002) no TTIR na faixa etária de 18 a 40 anos. Após os 40 anos não 

houve diferença significativa entre os dois grupos. A diferença na prevalência de 

hipertensão arterial não foi significativa: TTIR = 12,2%, THD = 10,4%. Também 

não encontraram diferença estatisticamente significativa para diabetes (TTIR = 

1,4%, THD = 2,2%), obesidade (TTIR = 17,1%, THD = 15,1%), vida sedentária 

(TTIR = 29,7%, THD = 31,7%) e incidência de divórcios (TTIR = 4,5%, THD = 

3,4%). Concluíram que o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento 

associou-se à elevação precoce dos níveis séricos de colesterol e da prevalência 

do tabagismo nesse grupo mais jovem de trabalhadores.      

Vários mecanismos fisiopatológicos podem estar envolvidos no aumento do 

risco de doença cardiovascular associado à organização do trabalho em turnos. A 

modificação do ritmo circadiano e os seus efeitos adversos sobre a qualidade e a 

quantidade do sono, a carga psíquica e a dinâmica psicossocial, os hábitos 

alimentares e a prática regular de exercícios físicos produzem alterações na 

qualidade de vida dos trabalhadores com repercussão negativa sobre os fatores 

de risco cardiovascular. É provável que o trabalho em turnos, interferindo no estilo 

de vida saudável e modificando a história natural dos fatores de risco, aumenta o 

risco relativo de doença isquêmica do coração. Atenção especial deve ser 

dispensada na adequação da organização do trabalho em turnos, nas ações de 

prevenção das doenças cardiovasculares e nos processos de promoção da saúde 

nesses grupos de trabalhadores.  
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A doença isquêmica do coração 

A relação entre a doença isquêmica do coração e o trabalho foi amplamente 

avaliada, no Brasil, através de dissertação de mestrado (WAISSMAN, 1993). 

Manifesta-se nas intoxicações ocupacionais pelo monóxido de carbono, na 

exposição ao sulfeto de carbono, na exposição ocupacional e na cessação da 

exposição crônica aos nitratos, nos problemas relacionados com a sobrecarga 

psíquica dos trabalhadores decorrentes da organização do trabalho, do 

prolongamento da jornada e da ameaça do desemprego, na sobrecarga física e na 

exposição a temperaturas extremas (calor e frio) em determinados grupos de 

trabalhadores. 

 A abordagem epidemiológica com a identificação dos fatores de risco 

explica parcialmente a etiopatogenia das doenças cardiovasculares. No entanto, 

muitos desses fatores de risco sofrem influência ou têm origem psicossocial. O 

estresse e a hipertensão arterial essencial são exemplos clássicos. O estresse é 

considerado um fator de risco para várias doenças cardiovasculares, entre elas, a 

hipertensão arterial, as arritmias cardíacas, a doença coronariana, o infarto do 

miocárdio e a morte súbita. A revisão da literatura constatou uma consistente 

evidência do aumento do risco de hipertensão e doença isquêmica do coração 

entre motoristas profissionais, particularmente entre os motoristas de ônibus 

urbanos. Parte desse risco adicional é atribuída ao estresse ocupacional 

(STEENLAND, 2000). 

Os fatores comportamentais, tais como comportamento Tipo A, têm sido 

associados ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Recentemente, o 

componente hostilidade do comportamento tipo A emergiu como um possível fator 

de risco para doença cardiovascular. A evolução dos estudos em psicologia e 

epidemiologia sociais contribuiu com novas evidências que demonstraram a 

relação entre o ambiente social, aspectos psicossociais e doença cardiovascular. 
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Por exemplo, o baixo status socioeconômico é reconhecido como um importante 

fator de risco cardiovascular (SCHNALL et al, 2000).  

O papel que o estresse e suas conseqüências, entre elas, a ansiedade, a 

depressão e a doença do pânico, desempenham na fisiopatologia das doenças 

cardiovasculares permanece controverso. Uma possibilidade inclui a 

hiperatividade do sistema nervoso simpático e do eixo hipotálamo-hipófise-supra-

renal, com liberação de catecolaminas e cortisol, provocando o aumento da 

freqüência cardíaca, da pressão arterial, do consumo de oxigênio pelo miocárdio, 

da vasoconstrição, da agregabilidade plaquetária e a inibição da fibrinólise, 

contribuindo para a ruptura de placas ateroscleróticas vulneráveis, provocando a 

trombose ou precipitando arritmias ventriculares (MARON et al., 2001). 

Uma conexão entre o desgaste no trabalho e a doença cardiovascular é a 

hipertensão arterial, possivelmente, mediada pela elevação das catecolaminas e 

do cortisol e hiperatividade do sistema nervoso autônomo e/ou aumento da massa 

muscular do ventrículo esquerdo (MARON et al., 2001). 
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1.3 - FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO 

 

O processo de reestruturação produtiva, entendido como uma nova forma 

de produzir, viabilizado pela combinação entre a evolução tecnológica e os novos 

modelos de gestão, tem sido responsabilizado pela repercussão adversa na 

organização do trabalho, tendo como conseqüência o aumento de exigências 

cognitivas, do ritmo e das responsabilidades no trabalho, tornando-o mais 

complexo, denso e intenso e produzindo profundas repercussões psicossociais 

originadas da relação do homem com o trabalho.  

O trabalho tem uma dimensão ao mesmo tempo pessoal e socio-

econômica. As dificuldades encontradas pelos trabalhadores nas empresas 

residem na articulação entre esses dois termos. O lugar no qual se dá essa 

articulação é a situação de trabalho, que inclui as condições de trabalho (pessoais 

e sócio-econômicas), a atividade do trabalho (características pessoais e gestão 

dos trabalhadores) e o resultado do trabalho (obra pessoal e produção 

comercializável). A dimensão socio-econômica domina a dimensão pessoal da 

atividade. Essa dominação toma a forma do trabalho prescrito no quadro de uma 

organização imposta. A distância, sempre constatada entre o trabalho prescrito e o 

trabalho real, revela ao mesmo tempo essa dominação e seus limites (GUERIN et 

al., 2001). 

O trabalho prescrito refere-se a normas operacionais formalizadas em 

procedimentos ou inscritas nos dispositivos técnicos, em relação aos quais 

sempre se diferenciam as atividades realmente desenvolvidas pelos 

trabalhadores, o que chamamos de trabalho real. Um dos aspectos que ajuda a 

explicar esta diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real é que a atividade 

se realiza sempre em contextos específicos. Apesar da tentativa de se controlar 

tudo que entra na produção, sempre ocorrem incidentes e variações que mudam a 

situação de trabalho. Portanto, longe de ser um conjunto de regras conhecidas de 

antemão, a atividade de trabalho é um conjunto de regulações contextualizadas no 
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qual tomam parte tanto a variabilidade do contexto em que se realiza o trabalho 

quanto a variabilidade própria ao trabalhador que o executa (ASSUNÇÃO & LIMA, 

2003). 

A atividade laboral é o elemento central que organiza e estrutura os 

componentes da situação de trabalho. É uma resposta aos constrangimentos 

determinados exteriormente ao trabalhador, e ao mesmo tempo é capaz de 

transformá-los. Os resultados da atividade de trabalho devem ser relacionados 

com a produtividade e, também, com as conseqüências que acarretam aos 

trabalhadores. Essas conseqüências podem ser negativas (alteração da saúde 

física, psíquica e social) ou positivas (aquisição de novos conhecimentos, 

enriquecimento da experiência, aumento na qualificação) (GUERIN et al., 2001). 

O estudo da situação de trabalho oferece importantes elementos ao 

entendimento da constituição dos agravos psíquicos relacionados ao trabalho, que 

podem ser produzidos ou intensificados pelas interações dos fatores ambientais 

tradicionalmente estudados, do mesmo modo que interações dos mesmos com os 

aspectos da organização do trabalho podem vir a aumentar tais riscos. A 

organização do trabalho tem sido responsabilizada como a fonte preponderante 

dos agravos psíquicos relacionados com o trabalho. A explicação habitual de que 

a organização do trabalho diz respeito à divisão social e técnica do trabalho 

constitui uma simplificação de algo mais complexo. Merece ser deixado claro que 

tanto a divisão social quanto a divisão técnica incorporam relações de poder. Em 

outras palavras, as relações hierárquicas correspondem, em geral, a relações de 

poder e, na divisão técnica das atividades de trabalho, também se estabelecem 

relações de poder, às vezes, dentro de um mesmo escalão hierárquico. Pois tanto 

conhecimento formal quanto experiência (saberes da prática) podem significar 

poder (SELIGMANN-SILVA, 2003). 

Determinados aspectos do trabalho se tornam categorias de análise 

importantes para o entendimento das repercussões da organização do trabalho 

sobre a saúde dos trabalhadores, entre eles: a estruturação hierárquica, o 
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controle, a divisão das atividades, a estrutura temporal do trabalho, as relações 

interpessoais e intergrupais. 

É importante conhecer a estrutura hierárquica das empresas uma vez que 

esta evidencia os focos nos quais o poder é exercido.  

O controle, freqüentemente, configura uma pressão coercitiva e 

potencialmente nociva. Os modos de controle se tornaram mais refinados, unindo 

aplicações da eletrônica a técnicas administrativas que procuram harmonizar 

avaliação e motivação – por meio de incentivos, tais como prêmios por produção, 

por exemplo. Deste modo é exercido o controle, ao mesmo tempo em que é 

desenvolvida a pressão direcionada para incrementar a produtividade. Por outro 

lado, deve ser lembrado que existe um outro controle, o que o próprio trabalhador 

exerce sobre sua atividade de trabalho, isto é, o espaço de autonomia para definir 

os seus modos operatorios.  

A divisão das atividades _ de acordo com o seu conteúdo, o volume de 

trabalho, os esforços requeridos e, ainda, a capacitação técnica e a experiência _  

apresenta um grande número de implicações para a saúde dos trabalhadores. 

Quanto ao conteúdo, subjetivamente, o mais importante é o conteúdo significativo, 

isto é, o sentido que estas atividades assumem para quem as realiza. 

A estruturação temporal do trabalho, assume especial valor na 

determinação de bem-estar ou mal-estar: aspectos referidos à 

repetitividade/variabilidade das tarefas, qualidade das pausas, das folgas e dos 

intervalos interjornadas. O trabalho realizado sob pressões de tempo, em geral, 

provoca muita ansiedade.  

A sociabilidade, onde são considerados os relacionamentos humanos e 

seus estilos formais/informais e os valores que norteiam esta sociabilidade. Vale 

considerar, ainda, as repercussões psíquicas das várias formas de comunicação 

que tem lugar no contexto de trabalho, lembrando que elas ocorrem, geralmente, 

por diferentes canais, entre os níveis hierárquicos; entre os setores da empresa; 

intra e intergrupos de trabalho, e nas relações interpessoais. 
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A carga de trabalho 

A carga de trabalho é um conceito básico da ergonomia utilizado no estudo 

da interface entre o trabalho e a saúde. Esse conceito fornece elementos para 

entender os mecanismos pelos quais os processos de trabalho interferem na 

qualidade da vida produtiva e na saúde e explicar a conexão entre a atividade do 

trabalho e o desgaste do trabalhador. Sobre este aspecto, o entendimento do 

conceito de carga de trabalho vem contribuir e enriquecer a fundamentação 

teórica da aplicação do Job strain model nas pesquisas do desgaste no trabalho. 

A ergonomia trata a carga de trabalho como um instrumento conceitual 

auxiliar na busca do entendimento sobre as repercussões da atividade de trabalho 

sobre a saúde e o desempenho do trabalhador, orientando a formulação de 

critérios de intervenção sobre situações de trabalho específicas. A carga de 

trabalho relaciona-se ao compromisso com o trabalho, à responsabilidade pelos 

resultados obtidos, ou à habilidade em responder às demandas da atividade. A 

noção de carga de trabalho deve ser interpretada a partir da identificação e 

compreensão da dinâmica operatória frente aos objetivos da produção, às 

exigências da tarefa e às condições de execução da atividade em situações de 

trabalho específicas. (ECHTERNACHT, 1998). 

Wisner (1987) considera que todas as atividades , inclusive o trabalho, têm 

pelo menos três aspectos: físico, cognitivo e psíquico. Cada um deles pode 

determinar sobrecarga ou sofrimento. Esses aspectos se interrelacionam e, via de 

regra, a sobrecarga de um deles é acompanhada de uma carga muito elevada nos 

outros dois campos. Esta separação tem a finalidade apenas taxonômica, 

devendo-se considerar as múltiplas dimensões da carga de trabalho de uma forma 

integral. 

Nos países industrializados, as inovações tecnológicas propiciam uma 

melhoria das condições ambientais no trabalho, caracterizando uma tendência 
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para redução da carga física imposta aos trabalhadores. Por outro lado, as novas 

tecnologias têm imposto cada vez mais exigências de natureza cognitiva 

implicando aceleração do ritmo, a elevação da complexidade e da intensidade do 

trabalho que, associados à organização do trabalho autoritária e inflexível, 

conduzem ao aumento da carga psíquica e cognitiva dos trabalhadores.  

A desconexão entre o trabalho prescrito e o trabalho real implica  

necessidade de transgredir, ostensiva ou veladamente, para poder executar as 

tarefas prescritas. A carga de trabalho é um elemento de mediação entre a 

atividade de trabalho e o processo de desgaste do trabalhador. Ela aumenta 

quando a flexibilidade da organização de trabalho e as alternativas operatórias 

frente à variabilidade das situações de trabalho diminuem.  Quanto mais flexível 

for a organização do trabalho, permitindo a ampliação das “margens de manobra” 

e a adaptação aos modos operatórios dos operadores, menor é a possibilidade da 

organização do trabalho provocar o aumento da carga de trabalho e o desgaste da 

saúde do trabalhador (ECHTERNACHT, 1998). 

A flexibilidade da organização do trabalho está estreitamente relacionada 

ao grau de controle sobre o próprio trabalho e as possibilidades que o indivíduo 

tem para aplicar suas habilidades e criatividade e, também, implica capacidade 

decisória, autonomia e influência sobre o grupo de trabalho. Além disso, está 

relacionada às demandas psicológicas a que o trabalhador é submetido na 

execução das suas tarefas. Esses aspectos serão considerados neste estudo. 

 

Estresse 

A análise da teoria do estresse e trabalho é complexa, tendo em vista o 

próprio conceito de estresse. Existe farta produção sobre estresse, abordando os 

diferentes aspectos do seu conceito nos campos da medicina, psicologia e filosofia 

(SELYE, 1976). A falta de consenso sobre o conceito de estresse tem causado 

muitas dificuldades na determinação do verdadeiro papel que ele exerce na 
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epidemiologia das doenças cardiovasculares. De uma maneira genérica, entende-

se que o estresse é um conjunto de reações do organismo, caracterizadas pelo 

desequilíbrio da homeostase, em resposta às ameaças e/ou agressões oriundas 

de estímulos ambientais, de natureza psíquica ou física, inusitados ou hostis.  

O estresse pode ser conceituado como uma relação de desequilíbrio entre 

o ambiente e o indivíduo, ressaltando-se, porém, que o cérebro necessita de graus 

específicos de estimulação ambiental para funcionar adequadamente 

(KALIMO,1980). 

Selye (1956) introduziu o termo estresse, que designava todos os efeitos 

inespecíficos de fatores que podem agir sobre o organismo – os agentes 

estressores – capazes de produzir o estresse que foi caracterizado como uma 

síndrome de adaptação geral, composta de três fases: 

a) reação de alarme; 

b) fase de adaptação; 

c) fase de exaustão. 

Nesta formulação, encontra-se implícita a inespecificidade das demandas 

ambientais e a importância da intensidade e duração da pressão na relação com a 

resposta do organismo (ROCHA & GLIMA, 2000). 

O estresse psicológico caracteriza-se por uma relação particular entre o 

indivíduo e o ambiente que é interpretado pelo indivíduo como um processo de 

sobrecarga que ultrapassa as suas possibilidades de adaptação e que ameaça o 

seu bem-estar (LAZARUS & FOLKMAN, 1984). 

As pesquisas de estresse, fortemente influenciadas pelos psicólogos 

clínicos, assentavam-se no modelo de Selye que previa estresse a partir da 

relação entre demandas versus capacidades do indivíduo, sendo o controle 



 44 

sistematicamente omitido na análise dos processos de produção de estresse 

(ARAÚJO, 2000).  

Karasek (1979), reconhecendo a limitação do enfoque dos modelos 

unidimensionais _ demandas do trabalho ou horas trabalhadas _ enfatizou a 

necessidade de abordar, concomitantemente, a demanda e o controle decorrentes 

do trabalho e as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Sob essa 

perspectiva, surgiu a proposta do modelo demanda-controle (Job Strain model). 

 

1.3.1 - O MODELO DEMANDA-CONTROLE-SUPORTE SOCIAL NO TRABALHO 

(Job Strain Model) 

 

A relação entre o ambiente psicossocial e o risco de doença cardiovascular 

tem atraído considerável atenção nos últimos anos. Nas sociedades ocidentais 

modernas isto parece lógico porque as demandas físicas estão diminuindo e a 

complexidade crescente de uma sociedade moderna aumenta as demandas na 

interação psicossocial. Em diversos países, várias federações nacionais dos 

empregadores e das uniões de comércio compreenderam que baixas condições 

psicossociais do trabalho são ruins tanto para a produtividade quanto para a 

saúde dos empregados (THEORELL & KARASEK, 1996).  

Na década de 1960, as pesquisas sobre condições de trabalho e doenças 

cardiovasculares começaram pelos estudos de demandas do trabalho e horas 

trabalhadas. As fontes de risco subjacentes ficaram esquecidas e a maioria dos 

trabalhos sobre causas psicossociais de doenças crônicas concentraram-se em 

eventos de vida ocorridos fora do trabalho. Por outro lado, os estudos sobre os 

impactos da estrutura organizacional da situação de trabalho enfocavam mais 

especificamente a insatisfação no trabalho (THEORELL & KARASEK, 1996).  

KOHN (1973) observou que o trabalho ativo era conseqüência de níveis 

elevados de habilidade e autonomia  associados à demanda psicológica exigida 

pelo trabalho. MEISNER (1971) observou que o comportamento no lazer era 
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afetado pelas oportunidades de tomar decisões no trabalho e pelos trabalhos 

mentalmente desafiantes. Simultaneamente, Csikszentmihalyi, citado por 

THEORELL & KARASEK (1996) constatou que a “experiência ativa” resultava de 

situações que envolviam desafios psicológicos e níveis elevados de competência.  

Os resultados dessas observações foram utilizados para desenvolver um 

novo modelo comum para os diferentes efeitos psicossociais existentes em 

condições de trabalho. O modelo demanda-controle resultante era capaz de 

predizer que os sintomas de doença e o lazer, bem como os comportamentos 

políticos correlacionavam-se com as condições psicossociais de trabalho. 

O modelo demanda-controle proposto por Robert Karasek foi desenvolvido 

para a investigar ambientes onde os fatores psicossociais agem como estressores 

crônicos, resultantes da sofisticada relação das tomadas de decisões no contexto 

cada vez mais complexo da organização social do trabalho, e produzem impacto e 

limitações importantes no comportamento individual. 

O modelo é baseado nas características psicossociais do trabalho, 

especialmente, na dimensão da demanda psicológica envolvida na execução das 

tarefas e atividades ocupacionais e no controle exercido pelos trabalhadores sobre 

o próprio trabalho. O modelo prediz:  

a) riscos de exigência psicológica e adoecimento psíquico e físico 

relacionados ao estresse; 

b) motivação para desenvolver novos comportamento 

(ativo/passivo) relacionados ao trabalho (KARASEK & 

THEORELL, 2000). 

 O modelo, atualmente denominado Job Strain Model utiliza um instrumento,  

o Job Content Questionnaire (JCQ), para avaliação dos aspectos psicossociais do 

trabalho. O JCQ é um questionário auto-aplicado, composto por 49 questões 

dispostas em escalas que avaliam três elementos principais no ambiente de 

trabalho: o controle sobre o próprio trabalho (decision latitude), as demandas 

psicológicas (psychological demands) e o suporte social (social support).  

Neste modelo, o controle sobre o próprio trabalho subdivide-se em  dois 
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componentes: 

a) uso de habilidade, isto é, o grau de habilidade que o trabalho 

requer. Representa a possibilidade que o indivíduo tem para 

desenvolver habilidades especiais, a necessidade de aprender 

coisas novas, a criatividade, a diversificação de tarefas e a 

repetitividade; 

b) a autoridade decisória implica capacidade decisória, autonomia, 

influência sobre o grupo de trabalho e a habilidade que o indivíduo 

tem para tomar decisões sobre o próprio trabalho.  

A demanda psicológica está relacionada às exigências psicológicas a que 

o trabalhador é submetido na execução das suas tarefas: trabalho excessivo; 

demandas conflitantes; ritmo e complexidade do trabalho; tempo insuficiente para 

a execução da tarefa; proporção do tempo de trabalho realizado sob essa 

pressão; nível de concentração requerido; freqüência de interrupção das tarefas; e 

dependência de atividades realizadas por terceiros.   

De acordo com o modelo, há uma interação entre alta demanda psicológica 

e baixo grau de controle sobre a própria atividade no trabalho. Se a demanda é 

representada no eixo x (abcissa) e o controle no eixo y (ordenada) em um sistema 

bidimensional (FIG. 2), quatro combinações entre as duas variáveis são 

reconhecidas, uma em cada quadrante:  

1 – a combinação entre alta demanda e baixo grau de controle 

caracterizando o trabalho de alto desgaste;  

2 – a combinação entre alta demanda e alto grau de controle 

caracterizando o trabalho ativo;  

3  -  a combinação entre baixa demanda e alto grau de controle 

caracterizando o trabalho de baixo desgaste e  

4 - combinação entre baixa demanda e baixo grau de controle 

caracterizando trabalho passivo.  

 O Job Strain Model prediz que os riscos para a saúde física e mental 

(fadiga, ansiedade, depressão) dos trabalhadores estão associados à elevada 
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pressão ou à demanda psíquica relacionada à carga de trabalho e ao baixo grau 

de controle ou à capacidade de decisão no confronto com essas demandas (alto 

desgaste).  

Predições adicionais estabelecem que o trabalho ativo, onde a alta 

demanda no trabalho (até certo limite) está associada ao alto grau de controle do 

trabalhador, implicam motivação para desenvolver novos tipos de 

comportamentos. A aprendizagem ocorre em situações que requerem do indivíduo 

a liberação de energia psíquica associada ao exercício da capacidade de tomada 

de decisão relevante. Essas possibilidades correspondem ao crescimento 

intelectual. Então, a situação saudável de trabalho seria a que permitisse o 

desenvolvimento do indivíduo, alternando exigências e períodos de repouso, numa 

interação dinâmica entre o homem e o ambiente. O inverso ocorre no trabalho 

passivo, condições de baixa demanda associadas com baixo nível de controle, 

que leva à desmotivação para o trabalho e conduz ao declínio da aprendizagem e 

à perda gradual das habilidades previamente adquiridas. O trabalho de baixo 

desgaste é, teoricamente, ideal sob a perspectiva do desgaste. A baixa demanda 

nos ambientes de trabalho modernos não deve ser entendida literalmente. Na 

realidade, significa ausência de demanda excessiva, já que baixa demanda pode 

comprometer o engajamento social do trabalhador.  (KARASEK et al., 1998; 

KARASEK & THEORELL, 2000; ARAÚJO, 2000; ROCHA & GLIMA, 2000). 
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FIGURA 2 -  O modelo bidimensional de demanda-controle de Karasek 

 

A partir da realização de estudos utilizando o modelo bidimensional, tornou-

se evidente que ele não era capaz de explicar todas as situações detectadas. Por 

isso, um terceiro componente, o suporte social no trabalho foi incorporado ao 

modelo original.  

Johnson & Hall (1988) afirmam que o suporte coletivo pode ser difícil de se 

separar teoricamente de controle coletivo. Trabalhadores expostos a condições 

adversas de trabalho podem se unir e aumentar o controle sobre elas. 

Diferentes variedades de suporte social são relevantes. O supervisor e os 

colegas de trabalho são as principais fontes de apoio. São, também, fundamentais 

o suporte instrumental (quando falta o recurso material, alguém deve estar 

disponível para ajudar) e o emocional. Rocha & Glima (2000) afirmam que o apoio 

social percebido refere-se à natureza das interações que ocorrem nos 
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relacionamentos sociais, especialmente a forma pela qual essas interações são 

avaliadas pela pessoa quanto à possibilidade de fornecer apoio. Existem 

diferentes tipos de suporte social: afeiçoamento; integração social; oportunidade 

de ser cuidado; reasseguramento do valor de alguém; senso de aliança confiável; 

obtenção de orientação; ajuda material; serviços e apoio de informação.  

O suporte social, envolvendo a sociabilidade dentro do local de trabalho 

com o apoio da gerência, supervisão e colegas de trabalho, atua como um fator 

protetor. Essa proteção depende do grau de integração social e confiança entre os 

colegas de trabalho e supervisores, isto é, o suporte sócio-emocional.  O baixo 

suporte social no trabalho intensifica o risco associado ao trabalho de alto 

desgaste. Esta é, hipoteticamente, a pior situação prevista pelo modelo 

tridimensional (JOHNSON & HALL, 1988; KARASEK & THEORELL, 1990; 

KARASEK & THEORELL, 2000;).  

 

1.3.2 APLICAÇÃO E CRÍTICAS AO JOB STRAIN MODEL 

 

Nos primeiros testes do modelo bidimensional de Karasek foram utilizadas 

amostras randomizadas representativas da força de trabalho da Suécia e dos 

Estados Unidos (KARASEK, 1979; KARASEK et al, 1981). As associações entre o 

desgaste no trabalho e sintomas de cardiopatias eram somente uma tabela do 

apêndice nas primeiras pesquisas de Karasek. Esses trabalhos pioneiros serviram 

de base empírica para a sustentação do modelo que foi amplamente difundido e 

tem sido aplicado em áreas de pesquisa em saúde ocupacional e na investigação 

da relação entre os aspectos psicossociais do trabalho e as suas repercussões 

sobre a saúde dos trabalhadores. 

As conseqüências do trabalho de alto desgaste sobre a saúde dos 

trabalhadores têm sido amplamente estudada (HALLQVIST et al., 1998; 

THEORELL et al., 1998) e parece ser um fator de risco independente para 

doenças cardiovasculares (KARASEK et al., 1981). A revisão de literatura aponta 
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o suporte social elevado como um fator de amortecimento dos efeitos prejudiciais 

do trabalho de alto desgaste (SCHNALL, LANDGERGIS, BAKER, 1994). 

O Job Strain Model tem sido empregado, principalmente, em estudos de 

doenças cardiovasculares e/ou seus fatores de risco, mas o modelo também foi 

aplicado na investigação de: depressão, fatiga, exaustão, insatisfação no trabalho, 

insônia, ansiedade, sintomas cervicobraquiais, uso de analgésicos e 

tranqüilizantes, absentismo no trabalho, suicídios, alcoolismo, doenças 

psiquiátricas e gastrointestinais, acidentes de trânsito, câncer, acidentes do 

trabalho e mortalidade geral. Esses estudos mostram claramente que o trabalho 

de alto desgaste influencia a saúde e a qualidade de vida de várias maneiras e 

que nenhuma delas parece ser benéfica (KRISTENSEN, 1995).   

No Brasil, o Job Strain Model foi utilizado por ARAÚJO (1999) para avaliar a 

associação entre demanda-controle e distúrbios psíquicos em mulheres 

trabalhadoras de enfermagem. Porém a conexão entre o desgaste no trabalho e 

doença cardiovascular, sob a ótica desse modelo, ainda carece de estudos em 

nosso meio. 

 

Job strain model e hipertensão arterial 

A introdução do Job strain model na investigação da relação entre o 

trabalho e as doenças cardiovasculares mostrou evidente correlação entre as 

condições adversas no trabalho, especialmente o baixo nível de controle sobre o 

próprio trabalho, e a doença coronariana. Vários estudos mostraram uma relação 

significativa entre a pressão arterial durante a atividade no local de trabalho e o 

desgaste no trabalho: a combinação de alta demanda e baixo controle sobre o 

próprio trabalho parece ser de particular relevância, estando significativamente 

relacionada com a hipertensão arterial (SCHNALL et al., 1990). 

As medidas convencionais da pressão arterial no consultório médico podem 

estar menos correlacionadas com o desgaste no trabalho  e serem menos  

informativas com relação ao prognóstico cardiovascular e desenvolvimento de 
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hipertrofia ventricular esquerda do que as medidas obtidas durante a atividade de 

trabalho (THEORELL & KARASEK,1996).  

Entretanto, com a utilização de métodos mais sofisticados de avaliações 

ambulatoriais da pressão arterial, Schnall, Landsbergis & Baker (1994) 

encontraram cinco entre nove estudos com resultados significativos e todos os 

nove estudos mostraram tendência positiva para a relação entre o desgaste no 

trabalho e a hipertensão arterial. 

Muitos estudos foram realizados para investigar a relação entre a pressão 

arterial, as demandas psicológicas e o nível de controle sobre o próprio trabalho. 

Em geral, os estudos que avaliaram a pressão arterial durante a atividade de 

trabalho mostraram uma correlação significativa com o desgaste no trabalho (alta 

demanda-baixo controle). A medida da pressão arterial de maneira convencional 

não mostrou relação consistente (THEORELL & KARASEK,1996). 

O estudo mais extenso da relação entre o desgaste no trabalho e a pressão 

arterial em homens foi realizado por Schnall et al. (1990) em Nova York. Entre 

2.556 homens empregados em diversos locais da cidade, foram selecionados 87 

casos de hipertensão arterial e 128 controles para serem estudados. Aplicando-se 

um modelo de regressão logística múltipla, a relação entre o desgaste no trabalho 

e a hipertensão arterial foi estatisticamente significante, com odds ratio de 3.1:1, 

após o ajuste para idade, raça, índice de massa corpórea, tipo A de 

comportamento, ingestão de álcool, fumo, local do trabalho, excreção urinária de 

sódio em 24 horas, grau de instrução e demanda física. Mostrou-se que, nos 

participantes da faixa etária entre 30 a 40 anos com desgaste no trabalho, o 

miocárdio era mais hipertrofiado do que nos participantes sem desgaste no 

trabalho, na mesma faixa etária. Este estudo mostrou que as estimativas mais 

estáveis dos efeitos do desgaste no trabalho foram obtidas quando a metodologia 

de operacionalização do modelo definia que 30% dos participantes do estudo 

eram classificados como portadores de desgaste no trabalho. 
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Job strain model e doença cardiovascular 

Em geral, estudos da relação entre o desgaste no trabalho e a doença 

coronariana mostraram resultados muito mais consistentes do que os estudos de 

desgaste no trabalho relacionados aos fatores de risco coronariano, tais como, o 

colesterol sérico, o fumo e a pressão arterial medida da maneira convencional, em 

grandes estudos epidemiológicos (TAB. 5). 

Schnall, Landsbergis, Baker (1994) não encontraram relação significativa 

entre o desgaste no trabalho e o colesterol sérico em três estudos; dois entre 

quatro estudos mostraram associação significativa entre o desgaste no trabalho e 

o fumo, e somente um em nove estudos demonstrou associação significativa entre 

medidas casuais da pressão arterial e o desgaste no trabalho. Porém, eles 

observaram, em uma grande porcentagem dos estudos, uma associação 

significativa entre o desgaste do trabalho e a mortalidade ou morbidade 

cardiovascular.  

Os achados relativos aos fatores de risco podem simplesmente indicar que 

os mecanismos subjacentes à associação entre o desgaste no trabalho e a 

doença coronariana são mediados por outras vias fisiológicas além dos fatores de 

risco cardiovascular convencionais (KARASEK & THEORELL,1990). 

Três estudos (REED et al., 1989; MOLLER, KRISTENSEN, HOLLNAGEL, 

1991; ALTERMAN et al.,1994) não mostraram associação significativa entre alta 

demanda e baixo controle e risco de doença cardiovascular. Muitos participantes 

desses estudos eram relativamente idosos no início do acompanhamento ou se 

aposentaram antes da conclusão do estudo. Os estudos que incluíam 

participantes abaixo de 55 anos de idade, em geral, mostraram associação mais 

forte do que os com participantes mais velhos. 

Um estudo caso-controle sueco, envolvendo 10.008 casos de um primeiro 

infarto do miocárdio (8.833 homens e 1.175 mulheres) e 28.448 controles (24.913 

homens e 3.535 mulheres), entre 25 e 74 anos de idade, encontrou associação 
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entre o aumento da incidência de infarto do miocárdio e o baixo nível de controle 

sobre o próprio trabalho, em ambos os sexos. Nos homens, o aumento da 

incidência de infarto do miocárdio foi observado primariamente na combinação do 

trabalho de alto desgaste e baixo suporte social. Em homens entre 30 e 54 anos, a 

associação entre alto desgaste e baixo suporte social no trabalho apresentou um 

RR= 1,79 (95% IC – 1,22-2,65) comparado com trabalho de baixo desgaste e alto 

suporte social (HAMMAR, ALFREDSSON, JOHNSON, 1998). 

Entretanto, Hlatky et al. (1995) não encontraram associação entre o 

trabalho de alto desgaste e a prevalência ou a severidade da doença coronariana 

em um grupo de 1.489 pacientes empregados (76% do sexo masculino, idade 

inferior a 65 anos e média de 52 anos), submetidos à cinecoronariografia. Ao 

contrário, o trabalho de alto desgaste foi mais comum em pacientes com 

coronariografia normal (35%), quando comparados com estenose coronariana 

insignificante (26%) ou estenose significativa (25%, P<0,002). 

O trabalho de alto desgaste (alta demanda e baixo controle) provou ser um 

fator preditivo do risco de doença cardiovascular mais forte para operários do que 

para os executivos (THEORELL & KARASEK,1996). As interações sinérgicas 

entre as demandas psicológicas e o grau de controle foram observadas somente 

em uma minoria dos estudos (JOHNSON & HALL, 1988), ao passo que, na 

maioria deles foram encontradas as interações aditivas. Não há nenhuma dúvida, 

entretanto, que o uso das duas dimensões juntas forneceu as melhores predições 

do que qualquer uma delas isoladas. A TAB. 5 sumariza vários desses estudos. 

Os resultados produzidos nas investigações de demanda-controle e 

doenças cardiovasculares, em geral, apontam associação mais forte com o 

controle do trabalhador sobre o próprio trabalho do que com a demanda. Ou seja, 

enquanto controle aparece fortemente associado à ocorrência de doenças 

cardiovasculares em praticamente todos os estudos de morbidade e de 

mortalidade, nem sempre o efeito de demanda foi observado. Tais evidências têm 

fortalecido a relevância do controle sobre o próprio trabalho para a saúde dos 

trabalhadores (ARAÚJO, 2000).  
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TABELA 5 - ESTUDOS SOBRE O JOB STRAIN MODEL E DOENÇAS CARDIOVASCULARES – DCV * 
AUTOR POPULAÇÃO DE ESTUDO TIPO DE 

ESTUDO 
EFEITO 

CARDIOVASCULAR 
RESULTADOS 

 
KARASEK et al.  
(1981)  

 
22 casos e 66 controles 
pareados, homens, suecos.   

 
Caso-controle 

 
Mortalidade por 
Doenças 
cardiovasculares   

 
Trabalho com alta demanda psicológica e ritmo intenso, 
aumentou o risco de morte prematura por DCV (risco 
estimado foi 4,0; p<0,01).  

 
THEORELL, 
(1991) 

 
79 homens suecos, < 45 anos,  
industriários, sobreviventes de 
infarto do miocárdio . 

 
Coorte 

 
Mortalidade por infarto 
do miocárdio 
recidivante 

 
RR= 6,2, se demanda/controle forem dicotomizados pela 
mediana. 

 
FALK, (1992) 

 
477 aposentados suecos,, 
seguimento por 6 anos. 

 
Coorte 

 
Mortalidade geral 

 
RR ajustado= 1,6 para alta demanda 
Se RR ajustado para baixo suporte social= 2,1 – 4,6.  

 
ALTERMAN et 
al. (1994) 

 
1683 homens com idade entre 
38 e 56 anos 

 
Coorte 

 
 Doenças 
cardiovasculares 

 
Para trabalhadores com trabalho de alto desgaste, o 
RR= 1,40 (95% IC – 0,92-2,14). 
 

 
HLATKY et al. 
1995 

 
1.489 pacientes, empregados, 
76% do sexo masculino, < 65 
anos  submetidos à 
cinecoronariografia 

 
Transversal 

 
Estenose coronariana 

 
Ausência de associação entre o trabalho de alto desgaste 
e a prevalência ou a severidade da doença coronariana 
avaliados pela cinecoronariografia.  

 
JOHNSON et al.  
(1996) 
 

 
12.517 trabalhadores, sexo 
masculino, idade entre 25 a 74 
anos. 

 
Caso-controle 

 
Mortalidade por 
Doenças 
cardiovasculares 

 
Baixo controle, RR=1,83 (95%IC=1,19; 2,82) para 
mortalidade cardiovascular. 
Baixo controle e baixo suporte social, RR= 2,62 (95% IC= 
1,22; 5,61).  

 
CESANA et al. 
(1996) 

 
527 empregados, homens, idade 
entre 25 e 64 anos, italianos 
(Região de Milan) 

 
Transversal 

 
Pressão arterial 

 
Entre os trabalhadores normotensos a média mais 
elevada da pressão arterial sistólica foi observada no 
grupo de trabalho de alto desgaste.  

 
HELLERSTEDT 
& JEFFERY  
(1997) 
 

 
3.843 trabalhadores de ambos 
os sexos, industriários de 
Minnesota (EUA). 

 
Transversal 

 
Fatores de risco 
coronariano: Índice de 
massa corporal (IMC), 
fumo, prática de 
exercícios físicos e 
dieta rica em  
gordura 

 
Demanda no trabalho foi positivamente associada ao 
fumo e altas taxas de gorduras em homens e com IMC e 
intensidade de fumar em mulheres.  
Controle foi positivamente associado com exercícios em 
homens e mulheres.  
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  * Adaptado de Araújo (1999)  
  

AUTOR AUTOR POPULAÇÃO DE ESTUDO TIPO DE 
ESTUDO 

EFEITO DE 
INTERESSE 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

 
THEÖRELL et 
al. (1998) 

 
Homens empregados com idade 
entre 45-64 anos com primeiro 
infarto de miocárdio entre janeiro 
de 1992 e janeiro de 1993, em 
Stockholm (Suécia). 

 
Caso-controle 

 
Primeiro infarto de 
miocárdio 

 
Baixo controle, inferido e auto-relatado, foi associado 
com alto risco de primeiro infarto do miocárdio. 
Trabalho de alto desgaste (auto-relatado) foi um 
preditor de risco, independente de ajustes. 
 
 

 
BOSMA et al.  
(1998) 

  
6.895 homens e 3.413 mulheres, 
funcionários públicos britânicos,  
com idade entre 35-55 anos. 

 
Coorte 

 
Doenças 
cardiovasculares 

 
Baixo controle foi fortemente associado a DCV.  
Alta demanda não foi associada a DCV.  

 
HAMMAR, 
ALFREDSSON 
& JONHNSON 
(1998) 

 
Casos: 8.833 homens e 1.175 
mulheres. 
Controles: 24.913 homens e 

3.535 mulheres. 
Suecos entre 25 e 74 anos.  

 
Caso-controle 

 
Incidência de infarto do 
miocárdio 

 
Baixo controle foi associado com aumento da 
incidência de infarto do miocárdio em ambos os sexos. 
Em homens, entre 30 e 54 anos, a associação entre 
alto desgaste e baixo suporte social no trabalho 
apresentou um RR= 1,79 (95% IC – 1,22-2,65) 
comparado com trabalho de baixo desgaste e alto 
suporte social. 
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A introdução do modelo demanda-controle-suporte social estimulou muitos 

projetos de pesquisa durante os últimos anos. A literatura acumulada sugere 

fortemente associação causal entre o desgaste no trabalho e doença 

cardiovascular. Uma evidente relação entre condições de trabalho adversas 

(particularmente, baixo nível de controle sobre o próprio trabalho) e doença 

coronariana tem sido estabelecida. Vários mecanismos biológicos têm sido 

propostos para justificar esta associação e têm recebido sustentação empírica, 

especialmente a hipertensão arterial. Outra contribuição do modelo foi a 

comprovação da importância dos fatores sociais e psicológicos relacionados ao 

trabalho como fator de risco para doenças crônicas. Outras questões precisam ser 

mais aprofundadas. Estudos longitudinais são necessários para melhor 

compreensão de outras relações entre os aspectos psicossociais do trabalho e o 

adoecimento dos trabalhadores. Estudos de intervenção para avaliar o efeito da 

redução do desgaste no trabalho são oportunos e necessários (SCHNALL, 

LANDGERGIS & BAKER, 1994; THEORELL & KARASEK,1996).  

 

Críticas ao Job strain model 

 As principais críticas ao modelo de Karasek estão relacionadas tanto às 

questões teóricas quanto às metodológicas. KRISTENSEN (1995) sumariza os 

principais aspectos: 

a) teóricas 

1. O modelo é muito simples. São necessárias mais do que duas ou três 

dimensões para descrever o ambiente psicossocial do trabalho; 

2. na realidade, o trabalho de alto desgaste é uma outra forma de medir baixo 

status social; 

3. uma das dimensões, controle sobre o próprio trabalho, consiste em duas 

sub-dimensões, grau de habilidade e autoridade de decisão, que nem 

sempre, estão correlacionadas; 

4.  as duas dimensões podem ser associadas diferentemente com diversos 

objetivos de estudos; 
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5. a extensão desses objetivos  a serem explicados pelo modelo é imprecisa; 

6. o modelo ignora diferenças individuais na susceptibilidade e na capacidade 

de lidar com problemas; 

7. o modelo é difícil de usar no trabalho em organização de serviços humanos, 

tais como, educação, gerenciamento, saúde, serviço social, comunicações, 

etc; 

8. o modelo é muito genérico para ser usado nos locais de trabalho; 

9. o efeito da união das duas principais dimensões não é sinérgico, mas 

aditivo; 

10. o efeito da demanda e/ou controle pode ser curvilíneo com níveis ótimos na 

metade da curva e 

11. o modelo ignora questões importantes relacionadas à estrutura de poder 

nos locais de trabalho. 

 

b) metodológicas 

1. as principais dimensões do modelo têm sido medidas de duas maneiras: 

pelo indivíduo (subjetivo) e pela média do método (objetiva). Ambas têm 

sido criticadas; 

2. muitos estudos foram baseados em amostras representativas de categorias 

profissionais, porém, sem descrição da especificidade do trabalho; 

3. o controle das variáveis de confusão são, freqüentemente, pobres ou 

ausentes; 

4. muitas das populações estudadas foram selecionadas positivamente; 

5. vários estudos são do tipo seccional ou caso-referência; e 

6. mais estudos de intervenção são necessários. 

 

Araújo (2000) sintetiza outras críticas ao modelo: 

1. o modelo de Karasek assume causalidade sociológica porque objetiva 

estabelecer mudanças na organização do trabalho e não nos 

comportamentos individuais. Contudo, nem sempre possibilita estudar algo 
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mais amplo do que o trabalhador individual e seu ambiente de trabalho (seu 

ponto de partida é a interação indivíduo-ambiente no local de trabalho); 

2. as duas dimensões básicas preditas no modelo, controle e demanda 

aparecem como atributos independentes, expressos em uma relação de 

ortogonalidade. Porém, no caso do trabalho ativo, caracterizado por altas 

demandas e alto controle, as demandas excessivas poderiam bloquear os 

reforços provenientes do alto controle. Assim, parece haver 

interdependência desses fatores, sendo necessário considerar a demanda 

como parte do processo de controle; e 

3. o modelo foi desenvolvido a partir de análises do trabalho industrial o que 

dificultaria a mera transposição para organizações de serviços humanos, 

devido às suas características peculiares de trabalho (a matéria-prima e o 

produto do trabalho constituem-se de pessoas). 

 

Apesar da amplitude e severidade das críticas conceituais e operacionais 

sobre o modelo, não há dúvidas quanto à sua contribuição para o melhor 

conhecimento da organização do trabalho e suas conseqüências sobre a saúde 

dos trabalhadores. O modelo demanda-controle-suporte social proporciona 

estrutura conceitual integrativa para o estudo do desgaste no trabalho e as críticas 

são contribuições visando o seu aperfeiçoamento sem negar a sua utilidade nas 

investigações em saúde e trabalho (ARAÚJO, 2000). 
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2 - A REFINARIA DE PETRÓLEO 

 

O presente estudo foi realizado na Unidade de Negócio Refinaria Gabriel 

Passos – UN REGAP, uma das dez refinarias de petróleo do Sistema Petrobras. 

Na década de 1950, Minas Gerais apresentou grande desenvolvimento econômico 

e populacional. O Estado, que era eminentemente voltado para as atividades 

agropecuárias, mudou o seu perfil com a instalação de várias indústrias, gerando 

novos empregos e se transformando em um novo pólo industrial do país.  

O desenvolvimento econômico provocou o aumento na demanda por 

combustíveis. Minas, na época, era totalmente dependente de derivados de 

petróleo importados, em sua maior parte do Rio de Janeiro. Com o objetivo de 

tornar o estado auto-suficiente em derivados do petróleo, a Petrobras decidiu, em 

1962, construir uma refinaria de petróleo que atendesse às necessidades de 

Minas Gerais. 

Localizada no município de Betim, ocupando uma área de 1.000 hectares, 

às margens da Rodovia Fernão Dias (BR 381), que liga Belo Horizonte a São 

Paulo, está a 25 Km do centro da capital e próxima a toda a malha viária do 

Estado, o que facilita o escoamento da produção. 

O nome, Gabriel Passos, é uma homenagem ao político mineiro Gabriel de 

Resende Passos, defensor do monopólio estatal do petróleo e ex-ministro das 

Minas na década de 1960. As obras começaram em 06 de fevereiro de 1963. A 

refinaria foi inaugurada em 30 de março de 1968.  

A REGAP é uma das dez refinarias de petróleo da PETROBRÁS e 

processa diariamente 24.000 m³ de petróleo (cerca de 150 mil barris). A refinaria 

produz hoje 17 diferentes tipos de derivados: gasolina premium, gasolina 

automotiva, diesel, diesel metropolitano, gás de cozinha (GLP), querosene de 

aviação, querosene marítimo, querosene de iluminação, 6 tipos de óleos 

combustíveis, sendo 4 tipos de óleo ATE-(alto teor de enxofre) e 2 tipos BTE 

(baixo teor de enxofre), asfaltos, nafta petroquímica, gás combustível, gás natural, 

coque de petróleo, enxofre, aguarrás, dióxido de carbono.  
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2.1 - ESTRUTURA DA PRODUÇÃO 

 

A REGAP é gerenciada conforme o organograma (FIG. 3) a seguir: 

 

FIGURA 3 – Organograma  

 

Atribuições das unidades da UN REGAP 

a) A unidade de Produção (Produção e Transferência e Estocagem) 

A Produção (PR) é a responsável pela separação, transformação e 

tratamento do petróleo cru em derivados primários do petróleo. A separação 

ocorre fisicamente, mediante fracionamento em torres de destilação atmosféricas 

e a vácuo, obtendo-se “frações” em diferentes intervalos de temperatura de 

ebulição (Destilação e Hidrotratamento - DH). Parte das “frações” da torre de 

vácuo são transformadas em “frações” úteis (Craqueamento Catalítico Fluido - 

CCF) aumentando a produção de derivados mais leves, como gasolina e GLP. A 

seguir, as frações sofrem acabamento ou tratamento para remoção, por processos 

físicos ou químicos, de impurezas, conferindo as características necessárias ao 
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produto acabado para atender as especificações legais da Agência Nacional do 

Petróleo - ANP. O Coqueamento – CQ é o setor responsável pela produção do 

coque verde de petróleo e de diversos hidrocarbonetos que, após tratamento, irão 

compor o produto final. A Unidade de Produção inclui, ainda, o setor de Utilidades 

– UT que é a área responsável pelo fornecimento de vapor, água de refrigeração, 

água potável e atividades de suporte como geração de calor e energia (fornos e 

pontos de transformação).  

A Transferência e Estocagem (TE) recebe e armazena o petróleo para 

abastecer as torres de destilação, promove a movimentação/deslocamento de 

derivados dentro da planta, possibilitando o armazenamento em tanques com o 

produto acabado para venda, envia o produto acabado pelo oleoduto, confere o 

estoque de produtos, faz a mistura de frações de hidrocarbonetos para obtenção 

de produtos acabados e especificados, faz o tratamento de efluentes e controla o 

sistema de descarga de pressão e chama (flares). 

b) Unidade de Manutenção Industrial  

A Manutenção Industrial (MI) é a responsável pelas operações auxiliares de 

refino da REGAP. Promove o suporte necessário para o processamento de 

hidrocarbonetos, tais como, suprimento de materiais, inspeção e manutenção 

preventiva dos equipamentos, manutenção corretiva, provisão de catalisadores, 

reagentes e materiais diversos necessários ao processamento e atividades de 

apoio.  

c) Unidades de apoio 

A Engenharia (EN) faz o acompanhamento das unidades, projetos, alterações 

de projetos e testes operacionais para adequação e otimização da unidade de 

produção.  

A Otimização (OT), está a coordenação de otimização e o setor de Qualidade 

de Produtos – QP (Laboratório de análises químicas) que é a área responsável 

pela coordenação e execução de rotinas definidas de monitoramento e medição 

dos processos produtivos e das características finais dos produtos e efluentes, 

realiza ensaios de controle de qualidade para verificar a conformidade com a 
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especificação do produto final, exigida pela Agência Nacional do Petróleo – ANP e 

emite certificados para os produtos destinados à comercialização. O laboratório 

também controla, através de ensaios, a qualidade da matéria-prima, utilidades e 

produtos químicos utilizados na refinaria. Atesta projetos de novos produtos, 

definindo sua composição. 

A Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) faz a Gestão Integrada dos 

programas e das ações de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para garantir a 

segurança das instalações, segurança e saúde dos trabalhadores e proteção ao 

meio ambiente. 

As áreas administrativas fazem o gerenciamento de recursos humanos, 

financeiro, marketing, comunicação, serviços gerais, contratação, comercialização, 

entre outros. 

Outros serviços contratados são desenvolvidos por pessoal terceirizado, 

tais como, serviços gerais de limpeza e capina, segurança interna, laboratório, 

manutenção e suprimento e outros. 

 

2.2 - O PROCESSO DE REFINO DO PETRÓLEO 

 

O refino do petróleo constitui-se de uma série de beneficiamentos pelos 

quais passa a matéria prima para a obtenção de produtos determinados. Refinar 

petróleo é, portanto, separar as frações desejadas, processá-las e industrializá-

las, transformando-as em derivados que preencham as características 

necessárias de um dado combustível.  

O objetivo inicial das operações na refinaria consiste em conhecer a 

composição do petróleo a destilar, pois são variáveis a constituição e o aspecto do 

petróleo bruto, segundo a formação geológica do terreno de onde é extraído. Os 

derivados resultantes estão diretamente relacionados às características do 

petróleo cru processado.  

Os processos de refino podem ser sumariamente descritos nas seguintes 

fases: 
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1. Separação: o petróleo é recebido através de oleoduto. Ele é 

separado fisicamente, nas torres de destilação atmosféricas ou de 

vácuo, através do fracionamento em grupos de moléculas de 

hidrocarbonetos com diferentes intervalos de temperatura de 

ebulição, denominadas frações. Nessa etapa, obtém-se os derivados 

primários que deverão ser submetidos a tratamentos e misturas até 

atingir a qualidade desejada. 

2. Transformação: é a fase onde se processa a transformação química 

de determinados tipos de compostos em outros produtos de maior 

interesse.  

3. Acabamento ou tratamento: promove a remoção, por processos 

físicos ou químicos, de impurezas de um dado produto conferindo-

lhe as características necessárias ao produto acabado para atender 

as especificações legais. 

O parque de refino da UN REGAP é constituído de dois conjuntos de 

unidades de destilação atmosférica e a vácuo, duas unidades de craqueamento 

catalítico, uma unidade de coqueamento retardado e um conjunto de tratamento 

de produtos composto de uma unidade de geração de hidrogênio e três unidades 

de hidrotratamento. Além destas, há as unidades de recuperação de enxofre, 

tratamento de águas ácidas e remoção de contaminantes nos efluentes líquidos 

da refinaria. 

Atualmente está em construção uma unidade de hidrotratamento de alta 

pressão, capaz de enquadrar o óleo diesel nas novas especificações  e exigências 

de qualidade do produto. 
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 Destilação e Hidrotratamento - DH 

 O petróleo ao chegar na UN REGAP fica estocado em tanques de 

armazenamento, com um tempo de repouso estabelecido para sedimentação. O 

refino começa pela destilação que é um processo de separação dos componentes 

de uma mistura de líquidos miscíveis, baseado na diferença dos pontos de 

ebulição dos seus componentes individuais. É um processo tão importante para 

uma refinaria de petróleo que é usado na quase totalidade dos processos de refino 

porque passam o petróleo e os seus derivados. 

 Na indústria do petróleo, utiliza-se a destilação fracionada que é uma 

operação de separação de componentes de uma mistura por intermédio de 

vaporização e condensação sucessivas (múltiplos estágios) que, aproveitando as 

diferentes volatilidades das substâncias, torna possível o enriquecimento da parte 

vaporizada com as substâncias mais voláteis.  

 Neste processo de condensações e vaporizações parciais e sucessivas é 

possível obter-se produtos de alta pureza. Neste tipo de processo, obtém-se, em 

cada estágio, vapor quente e saturado entrando em contato com líquido frio e 

saturado. Disso resulta: 

a) temperatura intermediária entre as temperaturas do vapor e do líquido, 

devido à troca de calor entre eles; 

b) vapor e líquido de composições diferentes dos originais, devido à 

condensação preferencial do componente mais pesado presente no vapor e  

vaporização preferencial do componente mais leve presente no líquido. 

Em outras palavras, as vaporizações sucessivas preferenciais dos mais 

leves e as condensações sucessivas e parciais dos mais pesados ocorrem dentro 

de cada estágio. Quanto maior for o número de estágios empregados na 

seqüência, maior será o grau de pureza dos produtos. Quanto mais condensado 

retorna para cada estágio, melhor será o grau de separação, pois maior será o 

grau de enriquecimento do vapor no componente mais volátil. Este retorno de 

condensado é conhecido como refluxo. 
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O processo de destilação é um processo físico, portanto, não ocorrem 

reações químicas e as propriedades dos componentes do petróleo não são 

modificadas. As unidades de destilação atmosférica e destilação a vácuo 

consistem em unidades que separam o petróleo em diversas frações, por meio da 

operação de destilação.  As unidades de destilação atmosférica são constituídas 

por uma coluna de destilação com aquecedores e fornos, as dessalgadoras, a 

seção de retificação e estabilização e os sistemas auxiliares. Elas operam em 

série com as unidades de destilação a vácuo que contêm um sistema de 

aquecimento, uma torre de destilação a vácuo, bem como sistemas auxiliares.  

A principal finalidade das unidades com torre de fracionamento que operam 

à vácuo é retirar do petróleo as frações mais pesadas, sem que haja 

craqueamento térmico, o que pode ocorrer quando a temperatura alcança valores 

maiores que 370ºC. 

No início do processo, o petróleo é enviado para as unidades de destilação 

onde troca calor com produtos acabados, logo após, passa pelas dessalgadoras 

onde é efetuada a retirada de água, sal e sedimentos nocivos aos equipamentos, 

sob altas temperaturas. Após a dessalgação, o petróleo passa pela segunda 

bateria de pré-aquecimento, sob uma temperatura de até 250°C, e finalmente 

chega aos fornos onde a temperatura alcança 360°C. O petróleo segue, então, 

para as torres atmosféricas onde sofre vaporização e, por um processo físico de 

separação, baseado na diferença de pontos de ebulição entre compostos 

existentes na mistura, obtém-se produtos leves (gás combustível, GLP e gasolina), 

produtos intermediários (querosene e diesel) e produtos pesados (resíduo 

atmosférico). Os produtos obtidos na torre de destilação atmosférica, após serem 

tratados e especificados, são resfriados e estocados para venda.  

 O resíduo atmosférico é bombeado para os fornos a vácuo, onde é 

submetido à temperatura de até 420°C. Logo após, é enviado às torres de 

destilação a vácuo, onde também por processo físico de separação, obtém-se: o 

gasóleo leve (GOL), que é incorporado ao óleo diesel; o gasóleo pesado (GOP), 

que será matéria prima para unidade de craqueamento; o gasóleo residual (GOR), 
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que é incorporado ao óleo combustível; e o resíduo de vácuo, que pode ser 

especificado como óleo combustível ou asfalto, ou, ainda, ser enviado como 

matéria prima para a unidade de coqueamento.  

 O Hidrotratamento é um processo avançado de acabamento para gasolina, 

querosenes, diesel e outros produtos que, além de transformar os compostos de 

enxofre em H2S, promove a saturação de olefinas para especificar a cor dos 

produtos. Os produtos hidrotratados ou hidrogenados têm alta estabilidade, cor 

mais clara e reduzido teor de enxofre. O hidrogênio produzido na U111 reage com 

derivados nas unidades 106, 108 e 110, purificando os mesmos e gerando H2S, 

que será transformado em enxofre na unidade de recuperação de enxofre – URE, 

e comercializado na forma sólida ou líquida. 

As unidades de processamento são constituídas de casas de controle 

(contendo painéis de instrumentação e elétrica), situadas dentro da área industrial, 

abrigo de operadores (pequenas construções metálicas ou de alvenaria, que se 

destinam à acomodação de mesa e material para elaboração de relatórios) e os 

equipamentos: torres de destilação atmosférica e a vácuo, torres e vasos de 

pressão, trocadores de calor, compressores de ar e gás, bombas centrífugas e 

alternativas, instrumentos elétricos e pneumáticos, válvulas de controle 

pneumático ou hidráulico, motores, dessalgadora, fornos,   tubulações aéreas ou 

em canaletas no piso, contendo: água, hidrocarbonetos, vapor e produtos 

químicos. A iIuminação é natural durante o dia e artificial, com lâmpadas 

incandescentes, à noite. A ventilação é natural. 

 

Craqueamento Catalítico Fluido - CCF 

A finalidade da Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido é transformar 

frações pesadas de hidrocarbonetos em produtos nobres, tais como: Gás 

Liquefeito de Petróleo - GLP, gasolina e diluentes de óleo combustível. No 

processo de craqueamento catalítico, a carga composta pelo gasóleo de vácuo, 

que seria normalmente utilizada como óleo combustível, entra em contato com um 

catalisador a uma temperatura elevada. Ocorre então a ruptura das grandes 
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cadeias moleculares, originando a mistura de hidrocarbonetos de cadeias 

menores, que posteriormente são separados em faixas estreitas de peso 

molecular. Estas reações também produzem coque, o qual fica impregnado na 

superfície do catalisador. O coque é queimado para regeneração do catalisador e 

fornecimento de energia para o processo. 

Nas unidades de craqueamento, um grande equipamento chamado 

“conversor” propicia o contato do catalisador com a carga, para que ocorra a 

quebra das moléculas. Na seqüência do processo, outras unidades fazem a 

recuperação dos produtos nas suas faixas de destilação apropriadas como GLP, 

gasolina ou diluente, e os tratam, eliminando dos mesmos os compostos 

indesejáveis que provocam corrosão ou odor. 

O CCF é a unidade organizacional de produção responsável por processar 

toda a carga de gasóleo, resíduo de vácuo, parte ou toda produção de gasóleo de 

coque, óleo clarificado e, eventualmente, resíduo atmosférico de forma a obter 

produtos dentro das especificações exigidas. 

 

Coqueamento - CQ 

Para aumentar a flexibilidade atual do parque de refino, atender a demanda de 

produtos de derivados leves e médios como GLP, querosene e óleo diesel, e, 

diante da perspectiva de se processar petróleos cada vez mais pesados, a 

empresa viu a necessidade de adaptar e modernizar suas instalações e construir 

novas unidades de processamento. 

Entre as novas unidades de processamento destaca-se a unidade de 

coqueamento retardado, que processa o produto de fundo da torre de destilação a 

vácuo e o óleo decantado das unidades de craqueamento catalítico. Estes 

produtos, que normalmente seriam comercializados como óleo combustível ou 

asfalto, são processados, sofrendo craqueamento térmico de suas moléculas e 

grande parte é convertida em produtos leves de maior demanda no país.  

A preocupação crescente em preservar o meio ambiente é também um novo 

incentivo para implantação de unidades de coque.  Geralmente, o coque 
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produzido, com baixo teor de enxofre, substitui parcialmente o carvão vegetal nas 

indústrias, minimizando assim o desmatamento.  

A tecnologia de produção de coque, a partir do petróleo, foi desenvolvida a 

partir de 1911. Atualmente, existem dois processos que estão em uso: o 

coqueamento retardado e o coqueamento fluido. Ambos envolvem a 

decomposição térmica de hidrocarbonetos de cadeias longas oriundos de 

unidades de destilação.   

No processo de coqueamento retardado a formação de coque não se dá no 

forno, mas é “retardado” para que ocorra no tambor, e daí se originou o nome do 

processo. 

Na seqüência do processo, outras unidades fazem a recuperação dos 

produtos nas suas faixas de destilação apropriadas como GLP, gasolina ou 

diluente, e os tratam, eliminando dos mesmos os compostos indesejáveis que 

provocam corrosão ou odor. 

A unidade de coqueamento é responsável por processar adequadamente e de 

maneira segura, toda a carga de resíduo de vácuo, parte ou toda a produção de 

óleo clarificado e eventualmente resíduo atmosférico de forma a produzir 

derivados dentro das especificações legais. 

 

Utilidades - UT 

As utilidades são levadas a todas as unidades industriais e algumas delas 

estão presentes também nas áreas administrativas. Algumas unidades produzem 

vapor, que disponibilizam para si ou para a rede geral da refinaria.  

A unidade de utilidades tem como objetivo garantir o fornecimento de 

utilidades a seus clientes, em qualidade tais que permitam o atendimento das 

metas de produção da refinaria, mantendo a segurança industrial, do meio 

ambiente e segurança das pessoas como os maiores valores em uma relação 

custo/benefício negociada. O processo de utilidades é subdivido em cinco sub-

processos: tratamento d'água, sistema de ar comprimido, geração e distribuição 
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de vapor de alta, média e baixa pressão, sistema elétrico da refinaria e captação e 

distribuição de água potável. 

 

Transferência e Estocagem – TE  

      A Transferência e Estocagem é a gerência responsável pelo armazenamento e 

transferência dos produtos da Refinaria Gabriel Passos.  No armazenamento são 

utilizados tanques para os produtos líquidos e esferas para o GLP - Gás Liquefeito 

de Petróleo. A matéria prima da refinaria, o petróleo, chega através de um 

oleoduto originário de Campos Elíseos, no estado do Rio de Janeiro. As 

movimentações de produtos entre as unidades, a estocagem de matéria prima, 

dos produtos intermediários do processo e dos produtos prontos para venda, bem 

como, os bombeios de venda de produtos para as companhias distribuidoras são 

atribuições da gerência de Transferência e Estocagem. Além disso, gerencia e 

operacionaliza a expedição de produto excedente para o Rio de Janeiro, através 

de um segundo oleoduto.  

 Estação de Tratamento de Despejos Industriais - ETDI é responsável pelo 

tratamento final dos resíduos líquidos industriais gerados em todas as unidades da 

refinaria e o esgoto doméstico. A ETDI envolve sistemas de tratamentos primário, 

secundário e terciário. Os tratamentos primários, tais como, os separadores de 

água e óleo e o flotador, têm como objetivo retirar os compostos em suspensão ou 

livre (sólidos e óleo). Já no tratamento secundário, baseado principalmente em 

processos biológicos de oxidação, são removidos os compostos dissolvidos. Na 

refinaria, este sistema corresponde às bacias de aeração sul e norte. O tratamento 

terciário, executado na lagoa de polimento, é utilizado para remover poluentes 

específicos presentes em pequenas concentrações.  Recentemente foi implantada 

uma Unidade de Biodisco para remoção de amônia, pioneira na América Latina. 
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A Manutenção Industrial - MI 

      A Manutenção Industrial é a área responsável pelo apoio de manutenção e 

pelas pequenas obras de modificação de engenharia no parque industrial. É um 

processo de apoio, com atividades em diversas áreas: 

 Inspeção de Equipamentos – IE é a área responsável pelo acompanhamento 

das condições físicas dos equipamentos, notadamente em relação aos 

processos corrosivos e de deterioração das plantas. 

 Elétrica e Instrumentação – EI é a área responsável pela manutenção nos 

equipamentos e subestações elétricas e dos instrumentos de monitoração dos 

processos nas unidades. 

 Planejamento de Manutenção e Equipamentos Estáticos – PMEE é a área com 

responsabilidade pela programação das manutenções de grande porte, quando 

a unidade cessa a produção para reparos generalizados em praticamente 

todos os equipamentos. Também é a responsável pela manutenção nos 

equipamentos estáticos, como fornos, caldeiras, reatores, trocadores de calor, 

entre outros; 

 Equipamentos Dinâmicos – ED é a área responsável pelo acompanhamento do 

desempenho e manutenção nos equipamentos dinâmicos, como bombas, 

compressores e turbinas; 

 Suprimento e Contratação – SC é a área responsável pela aquisição de 

materiais e elaboração de contratos diversos. 

 

2.3 - O TRABALHO NA REFINARIA 

 

O Centro Integrado de Controle – CIC é considerado o cérebro da refinaria. É 

constituído por uma sala central onde estão distribuídos consoles (terminais de 

microcomputadores) dos setores da operação e transferência e estocagem. Os 

operadores atuam em frente aos terminais de vídeo (consoles), que são fontes de 

consulta de dados de apoio, da produção e do laboratório. Eles comunicam-se 
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com outras unidades, acompanham o processo produtivo, que está representado 

em várias telas nos terminais de vídeo, e intervêm nas variáveis do processo. Os 

operadores também observam e acompanham o trabalho na área industrial 

através de circuito fechado de televisão, com imagens programadas para 

visualização de vários pontos da área industrial, permitindo o acompanhamento 

das atividades e dos equipamentos. Comunicam-se com os operadores de área, 

operadores de manutenção e pessoal da manutenção industrial através dos 

rádios, telefones e interfones. No CIC estão localizadas as salas de apoio dos 

supervisores e a sala de coordenação de turnos – COTUR. 

Quando ocorre variabilidade operacional fora das margens de tolerância 

previstas, os operadores são alertados por um sistema de alarmes luminosos e 

sonoros. Quanto maior for a variabilidade do processo, maior será a demanda de 

regulação e maior será a freqüência de comunicações através do rádio, telefone e 

alarmes. Observa-se variabilidade intra e interindividual na lida com a previsão dos 

eventos e, em conseqüência, a freqüência do acionamento dos alarmes depende 

das características do operador, do contexto da operação e das características 

intrínsecas ao sistema técnico.   

 Na área industrial, os operadores da produção e manutenção circulam 

livremente entre os equipamentos, através de corredores, portando os 

equipamentos de proteção individual obrigatórios (capacete, uniforme de algodão 

com mangas compridas, botas de segurança com solado antiderrapante, protetor 

auricular e luvas de vaqueta) para a proteção contra os riscos de acidentes, os 

níveis elevados de pressão sonora e o contato com substâncias químicas. Em 

situações especiais (por exemplo, amostragem de fluidos e/ou drenagens), eles 

usam máscaras com filtros específicos para produtos químicos, luvas de borracha 

e/ou PVC. Tendo em vista que o sistema é fechado, os momentos nos quais 

podem ocorrer emanações significativas de vapores ou gases de hidrocarbonetos 

para a atmosfera são aqueles durante as amostragens e drenagens de tanque e 

no caso de vazamentos.  
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A gestão vertical 

 O processo de gestão da Refinaria Gabriel Passos (gestão vertical) está 

estruturado em até cinco níveis (FIG. 4). O primeiro nível gerencial é a Gerência 

Geral - GG, a quem cabe a coordenação, comando e controle de todos os 

processos da refinaria. A ela cabe a nomeação dos demais gerentes, alocação de 

todos os recursos demandados para o acompanhamento do desempenho e o 

alcance dos objetivos empresariais negociados com a sede da companhia. 

 O segundo nível é denominado Grupo I. Agrega os gerentes que 

conduzem todos os processos da refinaria, coordenados pelo Gerente Geral. São 

gerências que participam do processo decisório, onde se busca o consenso para a 

tomada de decisões estratégicas e críticas. 

 O terceiro nível é representado pelas gerências setoriais e coordenações, 

em nível equiparado. Estes são os níveis gerenciais intermediários e a eles cabe 

executar os processos que fazem parte de cada gerência do Grupo I. Nem todas 

as gerências do Grupo I possuem gerência setorial ou coordenação. Isto 

dependerá da complexidade dos processos e do volume de recursos e pessoas 

empregadas. A gerência setorial faz a coordenação direta dos trabalhadores. 

Possui, assim, responsabilidade por processos e pessoas. 

 Algumas gerências setoriais ou coordenações possuem, também, 

supervisores (quarto nível gerencial), que são os elos diretos com os executantes 

nos casos em que o número de pessoas da equipe é muito grande ou, ainda, 

quando as equipes trabalham em jornadas de turnos ininterruptos de 

revezamento. A supervisão é uma função que tem atribuição técnica, ou seja, 

responde por um determinado processo ou jornada de trabalho, no caso do 

trabalho em turnos. O supervisor também exerce a coordenação de equipes de 

trabalhadores (“executantes”). 

O exercício da liderança ocorre a partir do Planejamento Estratégico, que é 

responsabilidade do Grupo I. Neste processo são levadas em consideração as 

necessidades atuais e futuras de todas as partes interessadas no negócio, que 

são traduzidas em indicadores, metas e ações, e desdobradas para toda a 
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empresa pelos gerentes, gerentes setoriais, coordenadores e supervisores. A 

implementação destas ações é acompanhada e analisada nas reuniões de análise 

crítica do desempenho e visa o atendimento das necessidades do funcionamento 

da refinaria. 

 O Plano de Gestão define a política e os valores da refinaria e estabelece 

um plano de ações e indicadores que garante o equilíbrio na alocação dos 

recursos para o alcance das metas traçadas. A adoção das normas ISO-9001, 

ISO-14001 e OHSAS-18001 é um instrumento da liderança no sentido de orientar 

as decisões em todos os níveis da organização.  

A comunicação interna das decisões gerenciais ocorre segundo o tipo e a 

relevância das informações, por: 

 desdobramento em cascata, do G1 para os gerentes setoriais e 

coordenadores, e destes para os supervisores e suas equipes;  

 reunião diária entre o Coordenador do Turno, Grupo I, gerências 

setoriais e outros técnicos; 

 instruções de produção – IP; 

 instruções operacionais – IO; 

 diálogo diário de segurança, meio ambiente e saúde; 

 divulgação de atas de reunião; 

 jornais, informativos e correio eletrônico. 
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FIGURA 4 - Representação esquemática  

da gestão vertical do processo de refino  

do petróleo na UN REGAP. 
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A Gestão Horizontal  

 

A atividade de um operador é o resultado de compromissos e 

responsabilidades que levam em consideração numerosos fatores e interfaces. 

Fatores externos: 

 objetivos determinados pela empresa; 

 os dispositivos técnicos ao seu alcance. 

Fatores internos: 

 as propriedades gerais do organismo humano e as características pessoais, 

estáveis ou dinâmicas; 

 as propriedades cognitivas, os saberes adquiridos pelo operador ao longo de 

sua história laboral e a orientação particular de seu raciocínio em um dado 

momento; 

 as características individuais. 

Vários termos desse compromisso variam com o tempo e se atualizam 

permanentemente. Para atingir os objetivos pré-determinados, utilizando-se dos 

meios disponíveis e considerando-se o seu estado interno e as suas 

competências, o operador elabora estratégias originais individuais e coletivas que 

são objeto de constantes ajustes. 

 Para atingir os objetivos da produção, a empresa se organiza de forma a 

tentar limitar a variabilidade do processo produtivo ou do fornecimento de serviços. 

A competência na gestão do processo produtivo e o conhecimento da 

variabilidade tende a tornar o controle mais eficaz, à medida que, na maioria das 

situações de trabalho, a variabilidade é previsível, ações estratégicas preventivas 

são programadas pela gestão vertical da empresa para que as metas e os 

objetivos sejam alcançados com qualidade e produtividade.  

Apesar disso, podem ocorrer eventos imprevistos, a variabilidade aleatória, 

que mudam a situação de trabalho. Portanto, para que os objetivos previstos 

sejam alcançados, é necessário o estabelecimento de uma gestão horizontal do 

trabalho dentro da organização. Essa gestão vai estabelecer os ajustes em tempo 
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real, um processo dinâmico, e novas maneiras de organizar o trabalho para que as 

metas sejam atingidas de maneira eficaz e integral. 

O operador organiza o seu trabalho em função da situação de trabalho, que 

inclui as condições de trabalho (pessoal e sócio-econômica), a atividade do 

trabalho (as características pessoais e a gestão dos trabalhadores) e o resultado 

do trabalho sob o aspecto pessoal e empresarial. Essa organização se dá tanto no 

plano individual quanto no coletivo e caracteriza a gestão horizontal (FIG. 5). 

Conforme a situação de trabalho, a margem de manobra que o operador dispõe, 

seja no plano individual ou no coletivo, pode ser maior ou menor. 

Para “dar conta do trabalho” de forma a preservar a integridade individual e 

coletiva e atingir os objetivos pré-determinados, considerando os meios (técnicos 

e organizacionais) de que dispõe, o operador vai estabelecer “formas de 

trabalhar”, isto é, modos operatórios nos planos individual e coletivo, ao mesmo 

tempo distintos, porém, integrados. 

 Conforme a “experiência” e as “competências” adquiridas no plano da ação 

diária, o indivíduo e/ou o coletivo mobilizarão saberes mais ou menos complexos, 

estabelecerão número variável de relações entre os diferentes elementos de uma 

mesma situação de trabalho, anteciparão as diferentes ações e estabelecerão 

ligações preferenciais entre certas configurações da realidade para a programação 

e o cumprimento do que foi determinado. 

 Nem todos os saberes potencialmente armazenados na memória do 

operador e do coletivo estão ativos em um determinado momento. É o 

encadeamento das ações e a evolução das configurações da realidade que ativam 

o funcionamento desses saberes. 

 Esse campo plástico e dinâmico representa o contexto onde se dá a gestão 

horizontal dos operadores da UN REGAP. O processo produtivo é contínuo e se 

caracteriza pela gestão em rede, uma grande quantidade de informações 

distribuídas dinamicamente pela organização do trabalho. Nas situações de 

trabalho inerentes ao processo produtivo é muito comum que a atividade de um 

operador se articule e interaja continuamente com a de seus colegas. 
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O trabalho é coletivo. Existe cooperação explícita para a realização 

conjunta de uma mesma tarefa. Os operadores disponibilizam as suas 

competências na situação real de trabalho, de forma que a interação entre eles é 

dinâmica e o intercâmbio de informações é contínuo e fundamental para o 

prosseguimento da ação dos outros operadores. O ajuste dos modos operatórios 

em um plano individual e coletivo se dá em tempo real. A cooperação implica 

operação centrada no mesmo objeto de trabalho, numa relação de dependência 

mútua entre os operadores. 

O trabalho numa refinaria de petróleo se caracteriza por ser um processo 

contínuo, envolvendo alta complexidade e tecnologia avançada. Por isso, para que 

essa cooperação transcorra sem intercorrências é necessário que, tanto ao nível 

do operador quanto do coletivo, se tenha uma boa representação do trabalho e 

bom conhecimento técnico do processo em todas as suas diferentes fases.  

O trabalho coletivo e a cooperação mútua facilitam a “vida” de todos e agem 

preventivamente sobre o processo técnico e organizacional. A rede de 

comunicação faz a informação circular de uma maneira dinâmica e plástica. Ela é 

pontual e constante. A sua decodificação gera intervenção nos processos e no 

ambiente de trabalho. As informações são dispostas de uma maneira tal que 

permitem o conhecimento do desenrolar da ação dos atores no palco e nos 

bastidores das operações. “O rádio é a minha visão” diz um dos operadores. As 

comunicações entre os operadores transmitem informações explícitas e implícitas. 

Em todos os casos, elas se inscrevem num contexto onde cada operador está 

engajado em uma ação. Assim a decodificação e a interpretação da informação, a 

partir do saber técnico dos operadores, permitem a tomada de decisão individual 

ou coletiva e a intervenção no processo. 

 Os operadores que participam da gestão horizontal, no plano individual e 

coletivo, fazem também a gestão da interface com outros profissionais de níveis 

hierárquicos e interesses imediatos distintos. Porém, todos utilizam-se do princípio 

da cooperação, apesar de não trabalharem habitualmente com o mesmo objeto, e 
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compartilham suas competências para lidar com uma situação particular ou 

famílias de situações. 

 Os modos operatórios adotados pelo indivíduo e pelo coletivo de trabalho 

são o resultado de um compromisso assumido pelos operadores, que leva em 

conta os objetivos do processo de refino, os meios de trabalho, os resultados 

produzidos ou a informação que o operador dispõe sobre eles, além do seu estado 

interno. 

Em situações de aumento da carga de trabalho provocada pelo 

prolongamento da jornada, exigências de produção, complexidade do processo, 

exigências de polivalência funcional, estado de alerta gerados por incidentes ou 

acidentes e terceirização de tarefas com interface importante com o processo 

produtivo, os operadores são levados a modificar os modos operatórios para “dar 

conta da tarefa” e atenuar o desgaste no trabalho. 

Portanto o operador e o coletivo de trabalho estabelecem na gestão 

horizontal uma “gestão cotidiana intrínseca do risco” a partir de “margens de 

manobra” da qual dispõem, em um dado momento, para elaborar modos de atingir 

os objetivos pré-determinados. Essa gestão do risco representa um desafio que 

agrega saberes e competências empregados no cotidiano pelos grupos de 

trabalho, mesmo que, nem sempre, sejam expressos no trabalho prescrito ou 

formalizados e reconhecidos pela gestão vertical. 

A expressão da gestão horizontal entre os operadores, no processo de 

refino de petróleo, é um desafio diário de integração das competências que se 

revelam no curso da ação individual e do seu coletivo. 
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FIGURA 5 - Representação esquemática da gestão horizontal do processo de refino do petróleo na UN REGAP. 

 

TÉCNICO 
OPERAÇÃO 

 

TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO 

 

OPERADOR 
ÁREA 

 

OPERADOR 
MANUTENÇÃO 

 

OPERADOR 
CIC 

 

COTUR 
 

SUPERVISOR 



 80 

 

2.4 - OS RISCOS AMBIENTAIS 

 

O ruído é o agente agressivo mais importante na exposição ocupacional 

dos trabalhadores na UN REGAP. As principais fontes emissoras são os motores, 

as turbinas, as bombas, os compressores entre outros equipamentos do processo. 

Os principais grupos de exposição similar ao ruído são os grupos da operação e 

da área da manutenção, com valores superiores ao nível de ação de 80 dB(A) e 

atingindo níveis acima do limite de tolerância, sem considerar a atenuação dos 

protetores auriculares. Especialmente, nas áreas de apoio e no centro integrado 

de controle – CIC, onde o trabalho exige atenção e concentração, o ruído é um 

risco importante sob o ponto de vista ergonômico. 

A radiação ionizante é um risco peculiar a grupos específicos de 

trabalhadores. A exposição à radiação gama se restringe aos trabalhadores da 

área da instrumentação e higiene ocupacional, eventualmente, expostos às fontes 

de radiação. As fontes de radiação nêutrons são localizadas na unidade de 

coqueamento (CQ). A exposição à radiação nêutrons está restrita ao grupo de 

exposição similar dos operadores do coque, instrumentação e higiene 

ocupacional. 

Os principais riscos químicos são secundários, principalmente, à exposição 

cutânea e respiratória aos produtos utilizados no processo de refino e aos 

derivados do petróleo. Os hidrocarbonetos aromáticos, especialmente o benzeno 

e, eventualmente, o tolueno são os mais importantes. Devido à pequena 

concentração de benzeno encontrada nas correntes de produtos do processo 

(níveis inferiores a 1,05% v/v), a exposição é muito baixa, comprovada pelos 

resultados das avaliações ambientais e biológicas. Mesmo assim, por se tratar de 

substância cancerígena, os trabalhadores expostos são monitorados pelo 

programa de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno – PPEOB. Os 

grupos de exposição similar são os operadores da área do processo (CCF), da 

transferência e estocagem e os técnicos químicos do laboratório. Os resultados da 
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avaliação ambiental e biológica realizados nas diversas áreas da refinaria têm 

demonstrado baixa exposição ocupacional ao tolueno, estando bem abaixo do 

nível de ação. 

 O risco de acidentes numa refinaria está intimamente relacionado às 

características peculiares ao petróleo e seus derivados – inflamáveis e explosivos 

_ podendo ocasionar incêndios e explosões. O último acidente com morte, 

envolvendo trabalhadores da UN REGAP, aconteceu em julho de 2002. Um dos 

equipamentos do sistema de queima de gases residuais (flare) estava inoperante 

desde 2001. Foram iniciados trabalhos de manutenção para colocá-lo em 

condições de operação. Numa das etapas da manutenção, ocorreu uma explosão 

ocasionada pela presença residual de hidrocarbonetos que resultou em duas 

mortes e três feridos. 

 

As medidas de proteção coletiva na UN REGAP 

A evolução do processo do refino do petróleo desde a simples destilação 

até os sofisticados métodos atuais tem criado uma necessidade de procedimentos 

de gerenciamento do processo, que inclui medidas específicas de segurança, 

saúde e meio ambiente – SMS, compatíveis com os riscos inerentes ao ramo de 

atividade e orientadas pelas políticas de SMS da empresa. O processo de refino 

implica o fracionamento seguro e ordenado do petróleo cru em gases e líquidos 

inflamáveis, em torres e vasos sob alta pressão e temperatura, em equipamentos 

submetidos a sobrecarga e sujeitos ao desgaste e corrosão. O refino do petróleo 

requer profundo conhecimento do processo, alto nível de controle e 

especialização. 

 Na UN REGAP, diversos profissionais, entre eles, os engenheiros de 

processo, engenheiros de equipamentos, químicos, mecânicos, instrumentistas e 

técnicos especializados e treinados no processamento de petróleo trabalham com 

procedimentos e práticas seguras de operação, visando eliminar ou controlar os 

riscos e garantir a saúde dos trabalhadores.  
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As medidas apropriadas de controle incluem equipamentos de proteção 

coletiva e equipamentos de proteção individual. Além disso, existem 

procedimentos estabelecidos para garantir a eficácia da gestão dos riscos 

ambientais. As unidades de processo na UN REGAP são projetadas e mantidas 

sob controle operacional, de forma a não permitir a ocorrência de vazamentos 

líquidos e gasosos, prevenir os incêndios e a contaminação do meio ambiente e 

preservar a saúde dos trabalhadores. Os riscos físicos também são controlados 

através de medidas de proteção coletiva e práticas seguras de trabalho.  

A preservação da saúde e da integridade física de trabalhadores é um 

aspecto considerado na gestão do processo. Para oferecer condições de 

segurança e prevenção, além dos equipamentos de proteção coletiva, a UN 

REGAP adota padrões mínimos de segurança em suas atividades, que inclui a 

adoção de equipamentos de proteção individual obrigatórios para serem usados 

na área industrial. 

 

2.5 - A POPULAÇÃO TRABALHADORA 

 

A população dos trabalhadores da UN REGAP em 01 de julho de 2002 

corresponde a 648 pessoas. Neste estudo, a população foi categorizada em três 

grupos, utilizando-se como critérios a área de atuação, de acordo com a natureza 

das atividades, conforme discriminado a seguir:  

 Unidade de Produção (Produção e Transferência e Estocagem)       

Nesta unidade estavam 285 trabalhadores lotados na Unidade de Produção 

(Destilação e Hidrotratamento – DH, Craqueamento Catalítico Fluido – CCF, 

Coqueamento - CQ e Utilidades – UT) e na Unidade de Transferência e 

Estocagem - TE. 

 Manutenção Industrial:  

Agregava 126 trabalhadores lotados na Unidade de Manutenção Industrial 

(Suprimento e Contratação - SC, Elétrica e Instrumentação - EI, Equipamentos 
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Dinâmicos – ED, Inspeção de Equipamentos – IE e Planejamento de 

Manutenção e Equipamentos Estáticos – PMEE. 

 Unidades de apoio 

Incluíam 237 trabalhadores lotados na:  

 Unidade de Engenharia - EN 

 Unidade de Empreendimentos - EM 

 Unidade de Otimização (Gerência OT/COT/QP) 

 Unidade de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (Gerência SMS) 

 Unidades Administrativas (Gerência Geral - GG, Coordenação de 

Turnos - COTUR, Gerência Recursos Humanos - RH, Gerência 

Planejamento e Controladoria - PC, Gerência Comercialização - CM, 

Gerência Comunicação - CO, Coordenação Jurídica - CJUR).   

 

Faixa etária 

 A TAB. 6 mostra a distribuição dos trabalhadores pela idade e sexo. A faixa 

etária de 36 a 45 anos correspondia a 60,8% da população, cuja idade média foi 

42 anos e 2 meses. Predomina o sexo masculino. 

 

TABELA 6 - Distribuição dos trabalhadores por faixa etária, UN REGAP, 

Betim, 2002. 

 

 

Faixa etária (anos) 

 N° Percentual 

26 A 35  78   12,0 

36 a 45 395   60,8 

46 a 60 175   27,0 

TOTAL 648 100,0 

 

Sexo 

Masculino 593   91,5 

Feminino   55     8,5 

TOTAL 648 100,0 

 



 84 

 

Jornada de trabalho 

Entre a população geral de 648 trabalhadores próprios da refinaria, a 

distribuição por horário de trabalho é: 

 Horário em turno: 329 (50,8%) 

 Horário administrativo: 319 (49,2%) 

O trabalho nas unidades administrativas (exceto alguns trabalhadores da 

Saúde e Segurança e Qualidade de Produtos) e nas unidades de manutenção é 

realizado no horário de 07:30 às 16:30 horas, com pausa para o almoço entre as 

12:00 e 13:00 horas, de segunda a sexta-feira. O trabalho nas unidades de 

produção e Transferência e Estocagem, que incluem o Centro Integrado de 

Controle, é organizado em turnos ininterruptos de revezamento, com três turnos e 

cinco turmas (grupos) de trabalhadores que trabalham 3 dias no horário de 07:30 

às 15:30 horas e folgam 48 horas; trabalham 3 dias no horário de 15:30 às 23:30 

horas e folgam 24 horas; trabalham 3 dias no horário de 23:30 às 07:30 horas e 

folgam 120 horas. A rotação dos turnos ocorre no sentido horário dos ponteiros do 

relógio. 

 



 85 

3 – OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

Problema 

 Existe associação entre os fatores psicossociais no trabalho e a hipertensão 

arterial entre os trabalhadores do ramo de refino do petróleo? 

 

Objetivo geral 

Investigar a associação entre os fatores psicossociais no trabalho, 

especialmente, o trabalho de alto desgaste, e a hipertensão arterial em 

trabalhadores da refinaria de petróleo. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar a associação entre o suporte social e o trabalho de alto desgaste. 

 Investigar a associação entre: o trabalho em turnos, a hipertensão arterial e o 

trabalho de alto desgaste. 

 Investigar a associação entre: o trabalho de alto desgaste, o hábito de fumar e 

o consumo de bebidas alcoólicas entre os trabalhadores. 

   

Hipóteses 

 

 O trabalho de alto desgaste está associado à hipertensão arterial entre os 

trabalhadores da refinaria de petróleo. 

 A incorporação da dimensão suporte social no trabalho em nível alto é capaz 

de atenuar o desgaste no trabalho. 

 O trabalho em turnos está associado à hipertensão arterial e ao trabalho de 

alto desgaste, entre os trabalhadores da refinaria de petróleo. 

 O trabalho de alto desgaste não está associado ao uso de fumo e álcool, entre 

os trabalhadores da refinaria de petróleo. 
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4 – METODOLOGIA 
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4.1 – A PESQUISA 

  

A caracterização do estudo é do tipo caso-controle. Os casos são 65 

trabalhadores com hipertensão arterial. Os controles são 164 trabalhadores com 

pressão arterial normal. Utilizamos os critérios diagnósticos recomendados pelo III 

Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (SBC, 1998). Todos são empregados 

próprios da Unidade de Negócios Refinaria Gabriel Passos – UN REGAP, do 

Sistema Petrobras.  

  

 

4.1.1 - A POPULAÇÃO ESTUDADA 

A associação entre a hipertensão arterial e os fatores psicossociais no 

trabalho foi estudada em trabalhadores próprios da UN REGAP, Betim, Minas 

Gerais. Os trabalhadores da refinaria pertencem a três grandes grupos, 

caracterizados segundo a lotação setorial e a natureza de suas atividades. A 

produção e a transferência e estocagem apresentam características semelhantes 

em vários aspectos, entre eles o trabalho em turnos, a presença dos operadores 

na área industrial e as atividades no centro integrado de controle – CIC. Por isso, 

os trabalhadores dessas unidades foram incluídos em um mesmo grupo: Unidade 

de Produção. As atividades na Unidade de Manutenção, também são realizadas 

na área industrial, porém, o trabalho ocorre em horário administrativo (diurno) e a 

natureza das tarefas é diferente da produção. Os trabalhadores das outras 

unidades, englobadas sob o nome de Unidades de Apoio, exercem atividades de 

natureza diversa, o horário de trabalho pode ser tanto em turnos quanto no horário 

administrativo, com presença ou não na área industrial.  
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Critérios de exclusão 

 Não consentimento. 

 Sexo feminino. 

 Tempo de serviço na empresa menor que cinco anos. 

 Pressão arterial normal-alta: pressão arterial sistólica - PAS > = 130mmHg < 

140mmHg ou a pressão arterial diastólica - PAD > = 85mmHg < 90mmHg, de 

acordo com o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (SBC, 1998). 

 

Casos e controles – definição: 

Os 65 casos de hipertensão arterial são constituídos pelos trabalhadores 

próprios da UN REGAP: 

a) com diagnóstico prévio de hipertensão arterial nos exames 

médicos periódicos realizados em 2001 e 2002, em uso ou 

não de medicamentos, cujo diagnóstico foi confirmado durante 

a fase de coleta de dados; 

b) casos novos de hipertensão arterial, que apresentaram níveis 

de pressão arterial sistólica – PAS, persistentemente iguais ou 

acima de 140mmHg e/ou níveis de pressão arterial diastólica 

– PAD, persistentemente iguais ou acima de 90mmHg, cujo 

diagnóstico de hipertensão arterial foi firmado durante a fase 

de coleta de dados desta pesquisa (SBC, 2003). 

Os 164 controles com pressão arterial normal são constituídos pelos 

trabalhadores próprios da UN REGAP, que foram selecionados pelo sorteio 

realizado entre os 288 trabalhadores do sexo masculino, que não tinham o 

diagnóstico prévio de hipertensão arterial e que apresentavam a pressão arterial 

normal (SBC, 2003), isto é, PAS < 130mmHg e a PAD < 85mmHg nos exames 

médicos periódicos realizados nos anos de 2001 e 2002, cujos resultados das 

medidas de pressão arterial foram confirmados como normais durante a fase de 

coleta de dados desta pesquisa. 
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A pesquisa partiu de uma população geral de 648 empregados da UN 

REGAP, sendo 593 homens e 55 mulheres. Incluiu 65 casos de hipertensão 

arterial. Os 164 controles foram sorteados entre os 283 homens com pressão 

arterial normal. Foram excluídos do estudo: 239 homens com “pressão arterial 

normal-alta” (PAS >= 130 < 140mmHg ou PAD >= 85 < 90mmHg); um hipertenso 

e cinco normotensos, que foram selecionados mas não concordaram em participar 

do estudo; e 55 mulheres. 

   

4.1.2 - COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi efetuada por dois médicos do trabalho, utilizando-se 

os mesmos equipamentos e instrumentos. Constou dos seguintes itens: 

 uma entrevista para explicação sobre a pesquisa; 

 a leitura e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (anexo A); 

 o preenchimento de uma ficha de coleta de dados (anexo B) que 

incluiu: 

1. o questionário (Job Content Questionnaire - JCQ), que consta de 48 

questões auto-aplicadas, dispostas em escalas que variam de um a 

quatro e avaliam os principais elementos no ambiente de trabalho: o 

controle sobre o próprio trabalho, as demandas psicológicas, a 

insegurança no emprego e o suporte social no trabalho, entre outras. 

O JCQ foi elaborado por Robert Karasek (University of 

Massachusetts, Lowell), traduzido e adaptado para o Brasil pela 

Profa. Dra. Tânia Maria de Araújo – Núcleo de Epidemiologia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana; 

2. a medição da pressão arterial de acordo com a técnica preconizada 

pelo III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial – CBHA – 1998, 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia: a medida da pressão arterial 

é realizada em repouso (5 minutos), na posição sentada. São 
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realizadas três medidas com intervalo mínimo de 2 minutos entre 

elas e considerada a média entre elas. (SBC, 2003). O aparelho 

esfigmomanômetro utilizado é do tipo aneróide, calibrado de acordo 

com as normas do INMETRO; 

3. informações sobre idade, sexo, estado civil, escolaridade, horário de 

trabalho, prolongamento da jornada de trabalho (horas-extras), data 

da admissão na empresa, consumo semanal de álcool, consumo de 

cafeína, uso de fumo, peso, estatura e o cálculo do índice de massa 

corpórea – IMC, estimativa da capacidade física. 

 

4.1.3 – ESTUDO DAS VARIÁVEIS 

 

Variáveis explicativas 

 Fatores psicossociais no Trabalho:  

 Trabalho de alto desgaste: a combinação entre alta demanda 

psicológica e baixo grau de controle sobre o próprio trabalho; 

 Trabalho ativo: a combinação entre alta demanda psicológica e alto 

grau de controle sobre o próprio trabalho; 

 Trabalho de baixo desgaste: a combinação entre baixa demanda 

psicológica e alto grau de controle sobre o próprio trabalho; 

 Trabalho passivo: combinação entre baixa demanda psicológica e 

baixo grau de controle sobre o próprio trabalho; 

 Uso de habilidades, isto é, o grau de habilidade que o trabalho requer. 

Representa a possibilidade que o indivíduo tem para desenvolver 

habilidades especiais, a necessidade de aprender coisas novas, a 

criatividade, a diversificação de tarefas e a repetitividade; 

 Autoridade decisória implica na capacidade decisória, autonomia, 

influência sobre o grupo de trabalho e a habilidade que o indivíduo tem 

para tomar decisões sobre o próprio trabalho.  
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 Controle sobre o próprio trabalho: inclui o uso de habilidades e a 

autoridade decisória combinados.  

 Demandas psicológicas do trabalho: exigências psicológicas a que o 

trabalhador é submetido na execução das suas tarefas (trabalho 

excessivo, demandas conflitantes, ritmo e complexidade do trabalho, 

tempo insuficiente para a execução da tarefa); 

 Insegurança no emprego: inclui o grau de estabilidade no emprego; 

 Suporte social dos colegas de trabalho; 

 Suporte social proveniente do supervisor; 

 Suporte social no trabalho: inclui o suporte dos colegas de trabalho e 

o suporte social proveniente do supervisor. Representa a sociabilidade 

dentro do local de trabalho. 

 

Variável resposta 

 Pressão arterial: pressão arterial normal ou hipertensão arterial. 

 

Co-variáveis 

 Idade; 

 Turnos de trabalho: rotativo e administrativo; 

 Prolongamento da jornada de trabalho (horas-extras); 

 Consumo semanal de álcool; 

 Consumo de cafeína; 

 Uso de fumo; 

 Índice de Massa Corpórea (IMC): dicotomizadas em duas faixas, < 25 

(normal) e > = 25kg/m2 (excesso de peso ou obesidade), calculado a 

partir da fórmula IMC = peso (kg)/estatura (m2). 

 Estimativa da capacidade física: avaliação numa escala variando de 0 

a 6 (DANTAS, 1996) onde: 
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o 0 - Capacidade física excelente: atividade ocupacional intensa e/ou 

atividade recreativa intensa e competitiva (atleta) ou teste da caminhada 

de milha (The Rockport Fitness Walking Test) com VO2 máximo > = 15METS. 

o 1 - Capacidade física ótima: atividade ocupacional intensa e/ou 

atividade recreativa cinco vezes por semana ou teste da caminhada de 

milha (The Rockport Fitness Walking Test) com VO2 máximo > = 13 < 

15METS. 

o 2 - Capacidade física boa: atividade ocupacional moderada e/ou 

atividade recreativa quatro vezes por semana ou teste da caminhada da 

milha (The Rockport Fitness Walking Test) com VO2 máximo > = 11 < 

13METS. 

o 3 - Capacidade física média: atividade ocupacional leve e/ou atividade 

recreativa duas a três vezes por semana ou teste da caminhada da 

milha (The Rockport Fitness Walking Test) com VO2 máximo > = 9 < 

11METS. 

o 4 - Capacidade física fraca: atividade ocupacional sedentária e/ou 

atividade recreativa uma a duas vezes por semana ou teste da 

caminhada da milha (The Rockport Fitness Walking Test) com VO2 máximo > 

= 7 < 9METS. 

o 4 - Capacidade física muito fraca: atividade ocupacional e recreativa 

sedentária ou teste da caminhada da milha (The Rockport Fitness Walking 

Test) com VO2 máximo < 7METS. 

 

4.1.4 - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

 O levantamento bibliográfico constou de pesquisa no Medline, sem limite de 

data, utilizando-se as palavras-chave: Job strain, cardiovascular disease e 

hypertension. 

 A associação de Job strain and cardiovascular disease identificou 139 itens; 
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 A associação de Job strain and hypertension identificou 59 itens;  

 Foram usadas, também, 30 referências bibliográficas fornecidas pelo JCQ 

Center durante a autorização formal para aplicação do Job Strain Model nesta 

pesquisa. Estes trabalhos estão disponíveis em: 

<http://www.uml.edu/Dept/we/research/jcq/jcq.htm>.  

O último acesso a este site foi no dia 06 fevereiro de 2003.  

      

4.1.5 – METODOLOGIA ESTATÍSTICA 

  

A dicotomização em dois níveis, baixo e alto, para as variáveis controle e 

demanda, visando a composição dos quadrantes do modelo bidimensional é 

efetuada utilizando-se como ponto de corte (cut off) a mediana de toda a amostra. 

Nível baixo: < = mediana. Nível alto: > mediana. 

As comparações entre os dois grupos de trabalhadores com “hipertensão 

arterial” e “pressão arterial normal”, quanto às variáveis IMC (< 25 e > = 25kg/m2), 

faixa etária, horário de trabalho (administrativo e turno), hábito de fumar (sim ou 

não), consumo de bebidas alcoólicas (sim ou não) e os quadrantes do Job Strain 

Model (1 - trabalho de alto desgaste, 2 - ativo, 3 - baixo desgaste e 4 - passivo) 

foram realizadas utilizando-se o teste de “qui-quadrado” (SOARES & SIQUEIRA, 

2001), que é usado para comparar grupos independentes quanto à proporção de 

ocorrência de um determinado evento de interesse, ou seja, avaliar a presença ou 

não de associação entre duas variáveis categóricas. Por exemplo, avaliar se a 

proporção de fumantes é similar ou não entre os dois grupos de trabalhadores 

estudados.  

Já as comparações entre os dois grupos de trabalhadores, “hipertensão 

arterial” e “pressão arterial normal”, quanto às medidas de IMC, aos escores de 

interesse (uso de habilidades, autoridade decisória, controle, demanda 

psicológica, suporte dos colegas, suporte da supervisão, suporte social), as 

medidas de horas extras/ano e os escores da atividade física (0 a 6) e, também, 

com os  quadrantes do Job Strain Model (1, 2, 3 e 4) em relação aos escores 

http://www.uml.edu/Dept/we/research/jcq/jcq.htm
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(suporte dos colegas, suporte da supervisão, suporte social) foram realizadas 

utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis (CONOVER, 1980). Este teste não 

paramétrico tem como objetivo comparar duas ou mais amostras independentes 

(grupos) em relação a uma variável de interesse que seja no mínimo ordinal, de 

amostras pequenas e/ou que não tenha garantia que apresente uma distribuição 

normal. Isto é, este teste não se baseia na média e desvio-padrão nem mesmo na 

mediana, ou seja, parâmetros e sim nos postos / posições (Rank - posição do 

indivíduo na amostra) das medidas das variáveis em cada grupo de trabalhador 

estudado. Portanto, avalia se existe ou não diferença na distribuição nas medidas 

das variáveis entre os grupos estudados. 

Todos os resultados foram considerados significantes ao nível de 5% (p < 

0,05), tendo, portanto, 95% de confiança de que os resultados estejam corretos. 

 

4.1.6- ASPECTOS ÉTICOS 

 

Antes de iniciar o trabalho de campo, assumimos o Termo de Compromisso 

em cumprir a Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde. 

A pesquisa não envolveu riscos à saúde física dos sujeitos. O único risco é 

a quebra do sigilo da resposta aos questionários. Os resultados da avaliação 

clínica e das respostas ao questionário são considerados sigilo médico e 

arquivados nos prontuários médicos individuais. Todos as pessoas participantes 

da pesquisa foram identificadas com um número na ficha de coleta de dados, de 

modo a preservar o anonimato. 

Não houve despesa para os sujeitos da pesquisa. Portanto, não houve 

necessidade de nenhuma forma de ressarcimento.  

Não existe acordo preexistente quanto à propriedade das informações 

geradas, nem qualquer cláusula restritiva quanto à divulgação pública dos 

resultados pelo relatório final da dissertação de mestrado. Os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 
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 Todos os participantes da pesquisa aderiram ao “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido”, com exceção de seis pessoas que foram excluídas da 

pesquisa (não participaram). 

Obteve-se a permissão formal do JCQ Center para uso desse instrumento 

na pesquisa. 

 Foi obtida a aprovação do COEP da UFMG (ANEXO C). 
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5 – RESULTADOS 

 

Estudou-se 229 trabalhadores, todos do sexo masculino, selecionados 

entre os 648 trabalhadores próprios da Unidade de Negócios Refinaria Gabriel 

Passos – UN REGAP, do Sistema Petrobras, divididos em dois grupos: 65 (28,4%) 

casos de hipertensão arterial e 164 controles com pressão arterial normal – PA 

normal (71,6%). 

A apresentação dos resultados da pesquisa foi estruturada em três tópicos: 

 pressão arterial X outras variáveis (individuais, os aspectos funcionais no 

trabalho e outros fatores sociais); 

 horário de trabalho X  álcool e fumo;  

 Job Strain Model X a hipertensão arterial e outras variáveis. 

 

Pressão arterial X outras variáveis  

Quanto à distribuição dos trabalhadores por faixa etária 62,6% estão na faixa 

etária entre 36 a 45 anos, 32,9% estão entre 46 a 60 anos e apenas 4,5% estão 

entre 26 a 35 anos. Estes resultados confirmam que a amostra é representativa da 

população geral da refinaria (TAB. 6).  O GRAF. 3 mostra a diferença 

estatisticamente significativa (p < 0,05) existente entre os dois grupos de 

trabalhadores: 50,8% dos hipertensos possuem idade acima de 45 anos, enquanto 

esta proporção é de 25,8% entre aqueles com pressão arterial normal.   

 A distribuição pelo estado civil mostrou que 82,1% são casados, 9,6% 

solteiros, 5,7% separados e 2,6% divorciados. Não houve diferença significativa 

entre os dois grupos.  

No que concerne à escolaridade, 5,7% dos trabalhadores têm primeiro grau 

completo, 56,8% têm o segundo grau completo, 29,5% têm terceiro grau completo 

e 7,9% dos trabalhadores possuem pós-graduação. O GRAF. 4 mostra que os 

dois grupos (Hipertensão e PA normal) de trabalhadores avaliados apresentam 

distribuição semelhante quanto ao nível de escolaridade.  
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Quanto à área de atuação na empresa, 44,8% dos trabalhadores atuam na 

área de produção, 30,3% na área de apoio e 24,9% na área de manutenção. O 

GRAF. 5 mostra que não há diferença significativa na distribuição por área de 

atuação dos trabalhadores nos dois grupos estudados. 
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GRÁFICO 3 - Distribuição dos trabalhadores por faixas etárias, por grupos  

(Hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim, 2002. 

Nota: p = 0,002 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

7 casos sem informação 
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GRÁFICO 4 - Distribuição dos trabalhadores segundo o nível de 

escolaridade, por grupos (Hipertensão e PA normal), UN REGAP,  

Betim, 2002. 

Nota: 2 casos sem informação  
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GRÁFICO 5 - Caracterização dos trabalhadores segundo a área de atuação na  

empresa, por grupos (Hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim, 2002. 

Nota: 8 casos sem informação 
 

 

A TAB. 7 mostra a distribuição do índice de massa corpórea - IMC dos 

trabalhadores por grupo. A análise dos resultados revela que existe uma diferença 

significativa (p < 0,001) entre os dois grupos: o IMC (média= 28,9  3,9kg/m2) é 

significativamente maior no grupo com hipertensão do que no grupo com PA 

normal (média = 24,9  3,1kg/m2). Quando o IMC foi analisado por duas faixas <  

25 (normal) e > = 25kg/m2 (excesso de peso ou obesidade), os resultados (GRAF. 

6) obtidos foram confirmados: o grupo com hipertensão apresenta uma proporção 

de IMC > = 25kg/m2 (83,1%) significativamente maior (p < 0,001; O.R. = 5,5 – I.C. 

= 2,6 – 12,1) do que o grupo com PA normal (47,2%). 
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TABELA 7 - Medidas descritivas do Índice de massa corpórea - IMC dos 

trabalhadores, por grupos (hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim, 

2002. 

  Medidas descritivas 

Variável Grupos Mínimo Máximo Mediana Média d.p. 

IMC 
PA normal 17,6 35,4 24,9 24,9 3,1 

Hipertensão 20,2 42,9 28,4 28,9 3,9 

Nota: IMC  p < 0,001 (O valor de p refere-se ao teste de Kruskal-Wallis) 

Nota: 3 casos sem informação 
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GRÁFICO 6 - Caracterização dos trabalhadores da UN REGAP, segundo o Índice de  

massa corpórea (IMC), por grupos (Hipertensão e PA normal), Betim, 2002. 

Nota: p < 0,001 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado); O.R. = 5,5 – I.C. = 2,6 – 12,1 

Nota: 3 casos sem informação 
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A TAB. 8 mostra os Escores de atividade física para os dois grupos 

estudados. A análise mostra que existe diferença significante (p < 0,05) entre os 

dois grupos: os trabalhadores com PA normal apresentam melhores índices de 

capacidade física (mediana 2 = capacidade física boa) do que o com hipertensão 

(mediana 3 = capacidade física média).   

 

TABELA 8 - Medidas descritivas do Escore de atividade física na amostra 

geral e por grupo por grupo (Hipertensão arterial e PA normal), UN REGAP, 

Betim, 2002. 

  Medidas descritivas 

Variável Grupo Mínimo Máximo Mediana Média d.p. 

Escore de 

atividade 

física 

PA normal 0,0 6,0 2,0 2,4 1,4 

Hipertensão 1,0 6,0 3,0 2,9 1,3 

Total 0,0 6,0 3,0 2,6 1,4 

Nota: p = 0,025 (O valor de p refere-se ao teste Kruskal-Wallis) 

 

O GRAF.  7 mostra a distribuição semelhante (p > 0,05) dos horários de 

trabalho (administrativo - HA e turno) nos dois grupos estudados (Hipertensão e 

PA normal).  



 102 

62,9 (39)

57,9 (95)

37,1 (23)

42,1 (69)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PA normal Hipertensão

Grupos

P
o

r
ce

n
ta

g
e
m

H A

Turno

HORÁRIO DE TRABALHO

 

GRÁFICO 7 - Distribuição dos trabalhadores segundo o horário de trabalho, por  

grupos (Hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim, 2002. 

Nota: p = 0,497 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

3 casos sem informação 
 

 

A TAB. 9 mostra que o tempo da admissão dos trabalhadores na empresa é 

semelhante nos dois grupos. Os trabalhadores estão na empresa, em média, há 

17,8 anos (17 anos, 9 meses e 18 dias), no mínimo há 6,0 anos para o grupo com 

PA normal e de 8,0 anos nos hipertensos. 

 

TABELA 9 - Medidas descritivas do Tempo de admissão dos trabalhadores 

no geral e por grupos (Hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim, 2002. 

  Medidas descritivas 

Variável Grupo Mínimo Máximo Mediana Média d.p. 

Tempo da admissão 

(anos) 

PA normal 6,0 28,0 16,0 17,4 4,5 

Hipertensão 8,0 28,0 16,0 18,8 4,9 

Total 6,0 28,0 16,0 17,8 4,7 
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A TAB. 10 mostra o número de Horas extras trabalhadas ao longo dos 

últimos 12 meses que antecederam a aplicação do Job Content Questionnaire dos 

dois grupos estudados. Não existe diferença significativa (p > 0,05) entre eles. 

 

TABELA 10 - Medidas descritivas das Horas Extras (últimos 12 meses) 

trabalhadas na amostra geral e por grupo por grupo (Hipertensão arterial e 

PA normal), UN REGAP, Betim, 2002. 

  Medidas descritivas 

Variável Grupo Mínimo Máximo Mediana Média d.p. 

 

Horas Extras 

PA normal 0,0 842,8 185,3 225,1 171,0 

Hipertensão 0,0 845,1 180,1 205,8 159,1 

Total 0,0 845,1 181,8 220,1 167,8 

Nota: p = 0,635 (O valor de p refere-se ao teste Kruskal-Wallis) 

41 casos sem informação 
 

 

Entre os 229 trabalhadores pesquisados 33 (14,4%) eram fumantes. Não 

houve diferença estatisticamente significante (p > 0,05) entre os dois grupos 

(Hipertensão e PA normal) quanto ao hábito de fumar, isto é, a proporção de 

fumantes nos dois grupos é semelhante (GRAF. 8).  
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GRÁFICO 8 - Caracterização dos trabalhadores segundo o uso de fumo, por  

grupo (hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim, 2002. 

Nota: p = 0,878 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

 

 

Na população estudada 76,9% dos trabalhadores fazem uso de cafeína. 

Observa-se uma distribuição semelhante quanto ao uso da cafeína entre os dois 

grupos de trabalhadores (p > 0,05), conforme mostra o GRAF. 9. O uso de 

tranqüilizantes (1,3%) e antidepressivos (1,3%) é muito pequeno em toda a 

amostra. Cerca de 76,4% de todos os trabalhadores disseram dedicar tempo 

semanal para o lazer. Não houve diferença significante entre os casos (70,7%) e 

controles (78,7%) sob este aspecto. 

A utilização de medicamentos anti-hipertensivos apresentou a seguinte 

distribuição de acordo com a classe farmacológica: inibidores da ECA = 55,3%, 

diuréticos = 44,7%, B-bloqueadores = 28,9%, bloqueadores dos canais de cálcio = 

7,9% e outras classes = 5,3%. 
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GRÁFICO 9 - Distribuição dos trabalhadores segundo o consumo de cafeína,  

por grupos (Hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim, 2002. 

Nota: 4 casos sem informação 
 

 

Quanto à bebida alcoólica, 62,8% dos trabalhadores relataram seu 

consumo, contra 37,2% que se declararam não usuários. O GRAF. 10 mostra a 

semelhança dos dois grupos em relação a esse hábito. A diferença não foi 

significante (p > 0,05). A TAB. 11 mostra a quantidade de álcool consumida por 

semana. Os resultados apresentam diferenças destituídas de significância 

estatística, entre os dois grupos avaliados.  
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GRÁFICO 10 - Distribuição dos trabalhadores segundo o consumo de  

bebida alcoólica, por grupos (Hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim,  

2002. 

Nota: p = 0,511 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

3 casos sem informação 
 

 

 

TABELA 11 - Medidas descritivas do consumo semanal de álcool, por grupos  

(Hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim, 2002. 

  Medidas descritivas 

Variável Grupo Mínimo Máximo Mediana Média d.p. 

Consumo semanal 

de álcool 

(1 unidade= 10g) 

PA Normal 2,0 80,0 8,5 13,0 12,3 

Hipertensão 2,0 96,0 14,0 18,3 19,3 

Geral 2,0 96,0 10,0 14,6 15,0 

Nota: p = 0,254 (O valor de p refere-se ao teste de Kruskal-Wallis) 
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Horário de trabalho X álcool e fumo 

 O GRAF. 11 mostra que não houve diferença entre o consumo de álcool 

entre os trabalhadores de turno e de horário administrativo (HA). Também não 

existe diferença significante (p> 0,05) entre o uso de fumo pelos trabalhadores de 

turno (19,6%) em comparação com os de HA (11,2%), de acordo com o GRAF. 

12. 
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GRÁFICO 11 – Distribuição dos trabalhadores segundo o consumo de bebida  

alcoólica entre os trabalhadores, de acordo com o horário de trabalho na UN- 

REGAP, Betim, 2002. 

Nota: p = 0,487 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

6 casos sem informação 
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GRÁFICO 12 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com horário de  

trabalho e o hábito de fumar, UN REGAP, Betim, 2002. 

Nota: p = 0,080 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

3 casos sem informação 
 

 

Job Strain Model X hipertensão arterial e outras variáveis 

Os escores das variáveis explicativas dos Aspectos psicossociais do 

trabalho estudados pelo Job Strain Model _ enquanto componentes 

unidimensionais isolados _ são apresentados na TAB. 12. A análise das variáveis 

uso de habilidades, autoridade decisória, controle sobre o próprio trabalho, 

demandas psicológicas do trabalho, insegurança no emprego, suporte social dos 

colegas de trabalho, suporte social proveniente da supervisão e suporte social no 

trabalho, mostrou que as diferenças encontradas, para os grupos (Hipertensão e 

PA normal), não foram estatisticamente significantes.  



 109 

TABELA 12 

Medidas descritivas dos escores dos Aspectos psicossociais no trabalho, por 

grupo (Hipertensão e PA normal), UN REGAP, Betim, 2002. 

  Medidas descritivas  

Variáveis Grupos Mínimo Máximo Mediana Média d.p. p* 

Uso de 

habilidades 

(escala de 12 a 48) 

PA normal 18,0 48,0 36,0 36,0 1,39 0,082 

Hipertensão 21,6  45,6 36,0  36,0 1,39  

Autoridade 

decisória    

(escala de 12 a 48) 

PA normal 12,0  48,0 36,0   34,8 1,73 0,149 

Hipertensão 12,0 48,0 36,0 36,0 1,73  

Controle     

(escala de 24 a 96) 

PA normal 31,2 93,6 69,6 69,6 1,96 0,058 

Hipertensão 43,2 88,8 72,0 72,0 1,96  

Demandas 

psicológicas 

(escala de 12 a 48) 

PA normal  18,0  48,0  33,6  32,4 1,73 0,955 

Hipertensão  24,0  45,6  32,4  32,4 1,39  

Insegurança no 

emprego      

(escala de 3 a 12) 

PA normal  3,0  9,0  5,1  5,1 1,04 0,073 

Hipertensão  3,0  8,1  5,1  4,8 0,69  

Suporte dos 

colegas       

(escala de 4 a 16) 

PA normal  6,0  16,0  12,0  11,6 0,80 0,926 

Hipertensão  7,2  16,0  12,0  11,6 1,00  

Suporte da 

supervisão  

(escala de 4 a 16) 

PA normal  4,0  16,0  11,6  10,8 1,00 0,544 

Hipertensão  4,0  16,0  11,2  11,2 1,00  

Suporte social 

(escala de 8 a 32) 

PA normal  11,2  32,0  23,2  22,4 1,13 0,594 

Hipertensão  11,2  28,0  23,2  23,2 1,13  

*Nota: O valor de p refere-se ao teste de Kruskal-Wallis 
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As medianas para as variáveis controle e demandas psicológicas, são 2,92  

e 2,75 respectivamente. Elas são necessárias para a definição dos quadrantes do 

Job Strain Model. 

As TAB. 13 e 14 apresentam a distribuição dos trabalhadores de acordo 

com os quadrantes do Job Strain Model, respectivamente, na amostra estudada e 

por grupos (Hipertensão e PA normal). 

 

TABELA 13 – Distribuição dos trabalhadores da amostra por quadrantes do  

Job strain model, UN REGAP, Betim, 2002.  

 

QUADRANTES 

 

CONTROLE 

 

DEMANDA 

 

TIPO DE TRABALHO 

FREQÜÊNCIA 

n % 

1 Baixo Alta Alto desgaste    76    34,5 

2 Alto Alta Ativo   35    15,9 

3 Alto Baixa Baixo desgaste    44    20,0 

4 Baixo Baixa Passivo    65    29,6 

TOTAL 220 100,0 

 

 

A TAB. 14 e o GRAF. 13 mostram a distribuição da PA normal e 

hipertensão em relação aos quadrantes do Job strain model. O trabalho ativo é 

mais freqüente (p< 0,05) entre os trabalhadores com PA normal (19,6%) em 

comparação com os hipertensos (6,5%); o trabalho de baixo desgaste e o trabalho 

passivo são mais freqüentes (p < 0,05) entre os trabalhadores com hipertensão. 

Já o trabalho de alto desgaste não difere significativamente entre os dois grupos 

estudados.  
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TABELA 14 - Análise comparativa entre os dois grupos (hipertensão arterial e PA 

normal) de trabalhadores quanto aos quadrantes do Job Strain Model, UN REGAP, 

Betim, 2002. 

 

Quadrantes e  

Tipo de trabalho 

Grupos 

PA normal Hipertensão 

n % n % 

1 – Alto desgaste    57   36,1 19   30,6 

2 - Ativo    31   19,6  4     6,5 

3 - Baixo desgaste    28   17,7 16   25,8 

4 - Passivo    42   26,6 23   37,1 

Total 158 100,0 62 100,0 

Nota: p = 0,039 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

9 casos sem informação 
 

30,6 (19)

36,1 (57)

6,5 (4)

19,6 (31)

25,8 (16)

17,7 (28)

37,1 (23)

26,6 (42)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PA normal Hipertensão

Grupos 

P
or

ce
n

ta
ge

m 1 - Alto desgaste

2 - Ativo

3 - Baixo desgaste

4 - Passivo

TIPO DE TRABALHO

 

GRÁFICO 13 – Distribuição dos trabalhadores por quadrantes do Job strain model e  

grupos (hipertensão e PA normal), em trabalhadores da UN REGAP, Betim, 2002. 

Nota: p = 0,039 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

9 casos sem informação 
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O GRAF. 14 mostra a distribuição dos trabalhadores por área de atuação 

de acordo com o tipo de trabalho. Existe diferença significante (p < 0,05) entre as 

áreas de atuação no que se refere ao trabalho ativo que é mais freqüente entre os 

trabalhadores da área de produção (22,9%) do que da manutenção (5,7%). Não 

há diferença significante entre os demais tipos de trabalho em relação à área de 

atuação. Os trabalhadores das áreas de apoio não diferem dos trabalhadores da 

área de produção e nem daqueles da área de manutenção.  
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GRÁFICO 14 - Caracterização dos trabalhadores de acordo com a área de  

atuação e quadrantes do Job Strain Model, na UN REGAP, Betim, 2002.  

Nota: p = 0,045 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 
16 casos sem informação 

 

  

[J1] Comentário:  Parece que também 

há diferença sinificativa entre o trabalho de 
baixo desgate entre as duas ares 

(Manutenção e Produção) sendo maior na 

área de manutenção. 

[J2] Comentário:  Como a grande 

maioria dos trabalhadores em turnos são da 

área de produção, pode ser que a associação 

entre o trabalho de turnos e trabalho de alto 

desgaste, neste caso, seja um viés de 

seleção. O contrário também é verdadeiro: 

como a grande maioria do pessoal da 

produção trabalha em turnos, a associação 

entre trabalhar na produção e trabalho de 

alto desgaste pode ser um viés de seleção. 

[jd3] Comentário:  
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O GRAF. 15 mostra que há uma associação entre o trabalho de alto 

desgaste e o trabalho ativo com o horário de trabalho em turnos (p < 0,01), isto é, 

o trabalho de alto desgaste e o trabalho ativo ocorrem com maior freqüência nos 

trabalhadores de turnos do que o trabalho passivo e o trabalho de baixo desgaste. 

71,9 (46)

81,4 (35)

40,0 (14)

44,0 (33)

28,1 (18)

18,6 (8)

60,0 (21)

56,0 (42)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 - Alto desgaste 2 - Ativo 3 - Baixo desgaste 4 - Passivo

Job Strain Model

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m

HA 

Turno

HORÁRIO DE TRABALHO

 

GRÁFICO 15 - Distribuição dos trabalhadores de acordo com os quadrantes do Job 

Strain Model e o tipo de horário de trabalho (Administrativo – HA ou turno), UN 

REGAP, Betim, 2002. 

Nota: p < 0,001 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

12 casos sem informação 

[J4] Comentário:  Como a grande 

maioria dos trabalhadores em turnos são da 

área de produção, pode ser que a associação 

entre o trabalho de turnos e trabalho de alto 

desgaste, neste caso, seja um viés de 

seleção. O contrário também é verdadeiro: 

como a grande maioria do pessoal da 

produção trabalha em turnos, a associação 
entre trabalhar na produção e trabalho de 

alto desgaste pode ser um viés de seleção. 
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O GRAF. 16 mostra a distribuição de fumantes entre os trabalhadores, 

distribuídos de acordo com os quadrantes do Job strain model.  Apesar de haver 

uma maior proporção de fumantes entre os trabalhadores dos grupos de trabalho 

ativo e trabalho de alto desgaste a diferença não foi estatisticamente significante 

(p > 0,05). Também não houve diferença entre os quadrantes do Job strain model 

e o uso de bebida alcoólica (GRAF. 17). 
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GRÁFICO 16 - Distribuição dos trabalhadores de acordo com os quadrantes do Job  

strain model e o uso do fumo, UN REGAP, Betim, 2002. 

Nota: p = 0,195 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

9 casos sem informação 
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GRÁFICO 17 - Caracterização dos trabalhadores de acordo com quadrantes do Job  

Strain Model e o uso de bebida alcoólica, UN REGAP, Betim, 2002. 

Nota: p > 0,05 (O valor de p refere-se ao teste Qui-quadrado) 

          12 casos sem informação 

 

A TAB. 16 mostra as medidas descritivas de escores de Aspectos 

psicossociais do trabalho por quadrantes do Job strain model. Pode-se ver que a 

insegurança no emprego é maior (p= 0,001) no grupo de trabalho de alto desgaste 

em relação aos outros três grupos (ativo, baixo desgaste e passivo). O suporte 

social dos colegas foi maior no grupo de trabalho de baixo desgaste do que no 

trabalho passivo (p < 0,001) e em todos os três grupos (trabalho de baixo 

desgaste, ativo e passivo) o suporte social dos colegas foi maior do que no grupo 

de trabalho de alto desgaste (p < 0,001). O suporte social da supervisão é maior 

no grupo de trabalho de baixo desgaste do que no trabalho de alto desgaste (p= 

0,003). O suporte social no trabalho é maior nos grupos de trabalho de baixo 

desgaste e ativo do que no grupo de trabalho de alto desgaste (p < 0,001). 
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TABELA 16 

Medidas descritivas de escores de Aspectos psicossociais no trabalho por 

quadrantes do Job strain model,  UN REGAP, Betim, 2002. 

 

 

Variáveis 

Quadrantes e 

Tipo de trabalho 

Medidas descritivas  

Mínimo Máximo Mediana Média d.p. p* 

Insegurança no 

emprego 

1 - Alto desgaste 3,0 9,0 6,0 6,3 1,04 0,001 

2 - Ativo 3,0 9,0 5,1 5,1 1,04 1>(2=3=4) 

3 - Baixo desgaste 3,0 8,1 3,9 4,8 0,87  

4 - Passivo 3,0 8,1 5,1 4,8 0,87  

        

Suporte social dos 

colegas 

1 - Alto desgaste 6,0 13,2 11,2 10,8 0,8   0,001 

2 - Ativo 8,0 15,2 12,0 12,0 0,8 3 > 4 > 1 

3 -Baixo desgaste 8,0 16,0 12,0 12,4 0,8 2 > 1 

4 - Passivo 7,2 16,0 12,0 11,6 0,8  

        

Suporte social da 

supervisão 

1 - Alto desgaste 4,0 14,0 11,2 10,0 1,2 0,003 

2 - Ativo 7,2 12,0 12,0 11,2 1,0 3 > 1 

3 - Baixo desgaste 5,2 16,0 12,0 11,6 1,0  

4 - Passivo 4,0 16,0 12,0 11,2 1,0  

        

Suporte social no 

trabalho 

1 - Alto desgaste 11,2 24,8 20,8 20,8 1,1 0,001 

2 – Ativo 15,2 30,4 23,2 23,2 1,1 (3=2) > 1 

3 - Baixo desgaste 16,8 32,0 24,8 24,0 1,1  

4 – Passivo 11,2 28,0 23,2 22,4 1,1  

*Nota: O valor de p refere-se ao teste Kruskal-Wallis 
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5.1 – DISCUSSÃO 

 

Neste estudo realizado na UN REGAP, somente um hipertenso, que se 

encontrava sob licença médica previdenciária, não concordou em participar da 

pesquisa. Entre os trabalhadores com pressão arterial normal, cinco se recusaram 

a participar e foram substituídos pelos reservas imediatamente subseqüentes na 

ordem do sorteio. O estudo avaliou 2,5 trabalhadores com pressão arterial normal 

para cada hipertenso. 

  

Limitações do estudo 

Este estudo, do tipo caso-controle, é um desenho em que os casos de 

hipertensão arterial são casos prevalentes: a hipertensão já era pré-existente na 

época da pesquisa. Além disso, não sabemos a sua duração. Gordis (2000) afirma 

que, geralmente, é preferível usar casos incidentes da doença no estudo caso-

controle para avaliação etiológica. A razão é que qualquer fator de risco 

identificado em um estudo usando casos prevalentes pode estar relacionado mais 

com os sobreviventes do que com o desenvolvimento (incidência) da doença.  

Nos estudos de natureza ocupacional, geralmente, existe o efeito 

trabalhador sadio. Os processos de seleção, que incluem os exames médicos 

admissionais e as aposentadorias por invalidez, podem constituir-se em um viés 

importante para a determinação da prevalência. Os fatores de risco identificados 

podem estar relacionados apenas com os sobreviventes ao efeito estudado e não 

com o desenvolvimento da doença. Não é possível estabelecer uma relação 

temporal entre a exposição e o início da doença. Assim, a associação entre as 

variáveis refere-se ao momento da observação, sem imputar em qualquer 

inferência etiológica entre as variáveis estudadas.  

Apesar do critério de exclusão usado _ trabalhadores com menos de cinco 

anos na empresa _ e da alta estabilidade tanto no emprego quanto à permanência 

dos trabalhadores nas respectivas áreas de atuação (produção, manutenção e 
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apoio), a movimentação interna (intercâmbio) dos trabalhadores entre os três 

grupos não foi controlada. 

Os remanejamentos funcionais e as restrições de atividades relacionadas 

às limitações provocadas pelas doenças crônicas e degenerativas, entre elas, a 

hipertensão arterial, interferem na carreira profissional dos trabalhadores e 

diminuem a possibilidade de sua inclusão em funções e atividades de maior risco 

de desgaste no trabalho. Da mesma forma, as reclassificações e promoções 

funcionais que estão diretamente relacionadas à experiência e às competências 

individuais e, conseqüentemente, com a idade, promovem um efeito semelhante. 

Essas situações direcionam os trabalhadores das faixas etárias mais altas, nas 

quais a prevalência de hipertensão arterial é significativamente maior, para 

funções e atividades com menor desgaste no trabalho. Por outro lado, as pessoas 

sadias são alocadas em atividades de trabalho de maior risco e exigências físicas 

(trabalho na operação, em turnos, participação em organização de controle de 

emergências, entre outras).  

Estes arranjos organizacionais podem diminuir a exposição atual dos 

hipertensos e aumentar a exposição dos trabalhadores com a pressão arterial 

normal ao trabalho de alto desgaste, o que pode explicar, em parte, a ausência de 

associação estatística entre o desgaste no trabalho e a hipertensão arterial. 

O modelo de Karasek assume relação de interação, baseada em alguma 

definição de níveis de demanda e graus de controle, mas não dispõe de método 

consistente para identificar pontos de corte desses indicadores (HELLERSTEDT & 

JEFFERY, 1997).   Nesta pesquisa, o ponto de corte usado na dicotomização das 

variáveis, controle e demanda, para possibilitar a distribuição dos trabalhadores no 

modelo bidimensional, é feita com base na mediana de toda a amostra. O 

procedimento foi repetido com a utilização da mediana do grupo controle que 

apresentou o mesmo resultado. 

A escala utilizada pelo Job content questionnaire variando de um a quatro 

conduz a uma concentração das respostas dificultando a identificação das 

possíveis diferenças estatísticas. A utilização de uma escala de um a sete 
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permitiria uma melhor definição do comportamento das respostas para a variável 

estudada, sob o ponto de vista estatístico.  

 

A aplicação do questionário 

 Em média, a resposta ao questionário durou 25 minutos. Algumas questões 

suscitaram dúvidas que precisaram ser esclarecidas. As mais freqüentes foram:  

Questões 8, 27, 31, 36 e 48. 

 As questões 15 e 16 referentes ao sindicato de classe foram as que 

apresentaram maior abstenção nas respostas, 13,1% e 16,6%, respectivamente. 

As questões 37 a 41 referentes à supervisão tiveram em média 8,0% de 

abstenção nas respostas. A seguir, vieram as questões 31 e 36 com 3,5% cada e 

a questão 8 com 0,8% de abstenção. 

 

Os resultados obtidos 

Na análise da faixa etária constatou-se que existe diferença 

estatisticamente significante (p < 0,05) entre os trabalhadores com hipertensão e 

os com PA normal. Mais da metade dos trabalhadores hipertensos tem idade 

acima de 45 anos. Este percentual é de 25,8% para o grupo de trabalhadores com 

pressão arterial normal. Esta distribuição já era esperada frente ao conhecimento 

já estabelecido: há uma relação direta entre a prevalência da hipertensão e a 

idade.  

A distribuição por estado civil revelou que 82,0% são casados. Estudando a 

escolaridade constatou-se que 5,7% dos trabalhadores concluíram o primeiro 

grau, 56,8% concluíram o segundo grau, 29,5% concluíram o terceiro grau e 7,9% 

dos trabalhadores são pós-graduados. O estado civil e a escolaridade são 

semelhantes para os dois grupos avaliados. Os trabalhadores estão na empresa, 

em média, há 18 anos, o que caracteriza alta estabilidade no emprego, sem 

diferença entre os dois grupos.  

A análise do IMC revela, independente do tipo de avaliação _ por média e 

desvio padrão ou pelas faixas de peso normal (< 25kg/m2) e excesso de peso (> = 
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25kg/m2) _ maior proporção no grupo de hipertensos (28,9  3,9kg/m2 e 83,1% de 

excesso de peso) do que no grupo com PA normal (24,9  3,1kg/m2 e 52,8%  de 

excesso de peso). Estes resultados confirmam que o excesso de peso e a 

obesidade podem estar associados à hipertensão arterial. 

O exercício físico regular reduz a pressão arterial, produz benefícios 

adicionais, tais como diminuição do peso corporal, além de contribuir para a 

redução do risco de indivíduos normotensos desenvolverem hipertensão arterial 

(SBC, 2003). Nesta pesquisa, os trabalhadores da UN REGAP com PA normal 

apresentam capacidade física melhor que os hipertensos (p < 0,05). Isto é, 

enquanto estes apresentam capacidade física média (3,0), os do grupo com PA 

normal tem a sua capacidade física categorizada como boa (2,0). 

Alguns autores relataram que a hipertensão arterial pode estar associada 

ao trabalho em turnos e aumentar o risco de doença cardiovascular (KNUTSSON, 

1989; HEINEMANN, ENDERLEIN & STARCK, 1998). No Brasil, Dantas & Teixeira 

(1990) não encontraram diferença estatisticamente significante na prevalência de 

hipertensão arterial entre trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento 

(12,2%) e em horário administrativo (10,4%). Os resultados desta pesquisa não 

mostraram diferença estatisticamente significante (p > 0,05) entre os dois grupos 

estudados (hipertensão arterial e pressão arterial normal) em relação ao horário 

de trabalho (diurno e turnos).  

O número de horas extras trabalhadas ao longo dos últimos 12 meses que 

antecederam a aplicação do Job Content Questionnaire foi semelhante, isto é, não 

existe diferença estatisticamente significante (p > 0,05) entre os dois grupos, 

referente à pressão arterial. Portanto, na população estudada, os achados da 

literatura de que o prolongamento da jornada de trabalho pode aumentar a 

pressão arterial (STEENLAND, 2000) não foram confirmados. 

É sabido que o consumo excessivo de álcool aumenta a pressão arterial e a 

variabilidade pressórica; eleva a prevalência de hipertensão; é fator de risco para 

acidente vascular encefálico; além de ser uma das causas de resistência à 

terapêutica anti-hipertensiva (SBC, 2003). Na UN REGAP não se demonstrou 
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diferença significativa (p > 0,05) entre os grupos com hipertensão arterial e PA 

normal no que se refere ao consumo de bebida alcoólica.  

Os resultados também não mostraram diferença entre o consumo de álcool 

entre os trabalhadores de turno e de horário administrativo (HA). Segundo Fischer 

& Lieber (2003) estudos realizados no Brasil, com petroquímicos também não 

evidenciaram maior consumo de álcool entre os trabalhadores em turnos 

comparados com trabalhadores diurnos da mesma empresa, faixa etária e tempo 

no emprego.  

Constatamos que o uso de tranqüilizantes (1,3%) e antidepressivos (1,3%) 

é muito pequeno entre os trabalhadores. A utilização de medicamentos anti-

hipertensivos de acordo com a classe farmacológica não apresentou surpresas: 

inibidores da ECA = 55,3%, diuréticos = 44,7%, B-bloqueadores = 28,9%, 

bloqueadores dos canais de cálcio = 7,9% e outras classes = 5,3%.  

Na população estudada 76,9% dos trabalhadores fazem uso de cafeína. 

Observa-se uma distribuição semelhante quanto ao uso da cafeína entre os dois 

grupos de trabalhadores (p > 0,05). Cerca de 76,4% dos trabalhadores relatam 

que dedicam tempo semanal para o lazer, mas sem diferença significativa entre os 

grupos estudados. 

Os escores das variáveis explicativas dos aspectos psicossociais no 

trabalho avaliados pelo Job Strain Model, enquanto componentes unidimensionais 

foram semelhantes nos dois grupos estudados. Isto é, os hipertensos e os 

normotensos apresentaram-se percentuais semelhantes quanto ao uso de 

habilidades, autoridade decisória, controle sobre o próprio trabalho, demandas 

psicológicas do trabalho, insegurança no emprego, suporte social dos colegas de 

trabalho, suporte social proveniente da supervisão e suporte social no trabalho. 

A distribuição dos trabalhadores pelos quadrantes do Job Strain Model foi: 

trabalho de alto desgaste = 34,5%, trabalho ativo = 15,9%, trabalho de baixo 

desgaste = 20,0% e trabalho passivo = 29,6%. Os trabalhadores do grupo com a 

pressão arterial normal apresentam níveis de trabalho ativo, significativamente 

superior (p < 0,05) aos hipertensos. O trabalho de baixo desgaste e o passivo 
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foram significativamente mais freqüentes entre os hipertensos do que entre os 

normotensos. Já o trabalho de alto desgaste foi distribuído de forma semelhante 

entre os dois grupos estudados. 

Já foi comentado que arranjos organizacionais poderiam diminuir a 

exposição atual dos trabalhadores hipertensos e intensificar a dos normotensos ao 

trabalho de maior risco ambiental e exigências físicas, interferindo na avaliação da 

associação entre o desgaste no trabalho e a hipertensão arterial nessa 

investigação. 

Em geral, a relação entre o desgaste no trabalho e a doença coronariana é 

muito mais consistente do que entre o desgaste no trabalho e os fatores de risco 

coronariano, tais como, o colesterol sérico, o fumo e a pressão arterial medida de 

maneira convencional. Os achados relativos a estes últimos podem indicar a 

existência de mecanismos alternativos subjacentes à associação entre o desgaste 

no trabalho e a doença coronariana (KARASEK & THEORELL,1990). 

Schnall, Landsbergis, Baker (1994), revendo nove estudos, encontraram 

apenas um que demonstrou a associação significativa entre medidas casuais da 

pressão arterial e o desgaste no trabalho. Acredita-se que as medidas 

convencionais da pressão arterial no consultório médico podem estar menos 

correlacionadas com o desgaste no trabalho e serem menos informativas sobre ao 

prognóstico cardiovascular e o desenvolvimento de hipertrofia ventricular esquerda 

do que as obtidas durante a atividade de trabalho (THEORELL & KARASEK, 

1996).  

Um resultado inesperado foi observado por Hlatky et al. (1995). Estes 

autores não encontraram associação entre o trabalho de alto desgaste e a 

prevalência ou a severidade da doença coronariana em um grupo de 1.489 

pacientes, submetidos à cinecoronariografia. Ao contrário, o trabalho de alto 

desgaste foi mais comum em pacientes com coronariografia normal (35%), 

quando comparados com os portadores de estenose coronariana insignificante 

(26%) ou estenose significativa (25%, p<0,002). 
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Os resultados obtidos mostraram que os trabalhadores da área de 

produção apresentam níveis de trabalho ativo significativamente superior (p < 

0,05) aos trabalhadores da área de Manutenção. Os trabalhadores das áreas de 

Apoio não diferem dos trabalhadores da área de Produção e nem daqueles da 

área de Manutenção.  

Os resultados também mostram uma associação do trabalho de alto 

desgaste e do trabalho ativo com o horário de trabalho em turnos (p < 0,01). Na 

UN REGAP, a grande maioria dos trabalhadores em turnos é da área de 

produção, bem como a grande maioria do pessoal da produção trabalha em 

turnos. Isto demonstra que o trabalho na produção está estreitamente relacionado 

ao trabalho em turnos e os dois estão associados ao trabalho ativo. 

O uso do fumo, apesar de haver uma maior proporção de fumantes entre os 

trabalhadores dos grupos do trabalho ativo (20,0%) e alto desgaste (18,4%) em 

relação aos grupos de trabalho passivo (10,8%) e baixo desgaste (6,8%), a 

diferença não foi estatisticamente significante (p > 0,05). Também, não se 

encontrou diferença significativa entre os tipos de trabalho do Job Strain Model e o 

uso de bebida alcoólica. 

A insegurança no emprego foi mais detectada (p= 0,001) no grupo de 

trabalho de alto desgaste do que nos demais (trabalho ativo, baixo desgaste e 

passivo).  

O suporte social dos colegas foi menor no grupo de trabalho de alto 

desgaste (p < 0,001); foi maior no grupo de trabalho de baixo desgaste do que no 

trabalho passivo (p < 0,001). O suporte social da supervisão foi maior no grupo de 

trabalho de baixo desgaste do que no trabalho de alto desgaste (p= 0,03). O 

suporte social no trabalho foi maior nos grupos de trabalho com baixo desgaste e 

no trabalho ativo do que no grupo de trabalho de alto desgaste (p< 0,01). 

Estes achados vêm reforçar a importância de reduzir a insegurança no 

emprego e aumentar o suporte social no trabalho fornecido pelos próprios colegas, 

pela supervisão e pela gerência imediata na atenuação do desgaste no trabalho, 
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especialmente, em ambientes de trabalho complexos e nos processos produtivos 

contínuos onde os trabalhadores se organizam em função da situação de trabalho.  

Na UN REGAP, o trabalho é coletivo. Existe cooperação explícita para a 

realização conjunta de uma mesma tarefa. As responsabilidades são 

compartilhadas e os operadores disponibilizam as suas competências na situação 

real de trabalho, numa interação dinâmica e voltada para um objetivo comum. O 

ajuste dos modos operatórios tanto no plano individual quanto no coletivo ocorre 

em tempo real. A cooperação implica centralização no mesmo objeto de trabalho, 

numa relação de interdependência entre os operadores. 

Neste contexto, o suporte social, envolvendo a sociabilidade dentro do local 

de trabalho atua como um fator protetor. Essa proteção depende do grau de 

integração social e confiança entre os colegas de trabalho e supervisores, isto é, o 

suporte sócio-emocional.  O baixo suporte social no trabalho intensifica o risco 

associado ao trabalho de alto desgaste. Esta é, hipoteticamente, a pior situação 

prevista pelo modelo tridimensional. Por outro lado, o alto suporte social no 

trabalho atenua o desgaste no trabalho (JOHNSON & HALL, 1988; KARASEK & 

THEORELL, 1990; KARASEK & THEORELL, 2000).  

O apoio social percebido pelos trabalhadores refere-se à natureza das 

interações que ocorrem nos relacionamentos sociais, especialmente a forma pela 

qual essas interações são interpretadas e avaliadas pela pessoa quanto à 

possibilidade do fornecimento de apoio. Existem, ainda, outros tipos de apoio 

social, entre eles, o afeiçoamento, a integração social, a oportunidade de ser 

cuidado, o reconhecimento do valor de alguém, o senso de aliança confiável, a 

obtenção de orientação, a ajuda material, os serviços e o apoio de informação 

(ROCHA & GLIMA, 2000), que não foram objeto de investigação desta pesquisa.  

A carga de trabalho aumenta quando a flexibilidade da organização de 

trabalho e as alternativas operatórias frente à variabilidade das situações de 

trabalho diminuem.  Portanto, podemos recomendar que entre as estratégias de 

Promoção da Saúde no Trabalho com o objetivo de reduzir a carga de trabalho e o 

desgaste da saúde do trabalhador, está a necessidade de tornar mais flexível a 
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organização do trabalho, isto é: 

 permitir a ampliação das “margens de manobra” e a adaptação aos 

modos operatórios dos trabalhadores;  

 aumentar o controle sobre o próprio trabalho. Isto implica oferecer 

condições para que o trabalhador possa: desenvolver habilidades 

especiais; aplicar a sua criatividade; aprender coisas novas; 

diversificar suas tarefas; ampliar sua capacidade decisória e 

autonomia para tomar decisões sobre o próprio trabalho; e influenciar 

no grupo de trabalho.  

 regular as demandas psicológicas que estão relacionadas às 

exigências psicológicas a que o trabalhador é submetido na 

execução das suas tarefas:  

o o trabalho excessivo;  

o as demandas conflitantes;  

o o ritmo excessivo e a alta complexidade do trabalho;  

o o tempo insuficiente para a execução das tarefas;  

o o nível de concentração requerido;  

o a freqüência de interrupção das tarefas;  

o e a dependência de atividades realizadas por terceiros.   

 

Torna-se necessário que a gestão vertical estabeleça políticas de real 

reconhecimento, valorização e respeito pelos trabalhadores estabelecendo 

relações assertivas no trabalho. A assertividade pressupõe uma atitude firme em 

defesa dos interesses e direitos básicos, sem negar os deveres e os direitos de 

terceiros. Deve pautar-se pela liberdade de expressão das idéias, sem 

constrangimentos, de forma adequada, imediata e oportuna, sem receios de 

desqualificações, repreensões ou retaliações. Deve proporcionar a oportunidade 

para discussão, propiciando o diálogo e reconhecendo a autoria das contribuições 

efetivas.  
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As condições ambientais adversas no local de trabalho também contribuem 

para aumentar a carga de trabalho. Os riscos ambientais de natureza física (calor, 

frio, vibrações, ruído, entre outros), química e biológica e as condições 

ergonômicas podem atuar sinergicamente com uma organização do trabalho 

autoritária e inflexível, intensificando a carga de trabalho e provocando o desgaste 

do trabalhador. 

É necessário adotar processos de gestão capazes de conciliar a 

produtividade com a redução da insegurança no emprego e, ao mesmo tempo, 

estabelecer diretrizes para aumentar o suporte social provenientes da gerência, da 

supervisão e dos colegas de trabalho. 
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6 - CONCLUSÃO 

  

Na investigação da associação entre os fatores psicossociais no trabalho, 

alguns deles avaliados pelo Job strain model e a hipertensão arterial, na UN 

REGAP, ressalvadas as limitações do estudo, pode-se concluir que: 

 o trabalho de alto desgaste não está associado à hipertensão arterial entre os 

trabalhadores da refinaria de petróleo, não se confirmando a hipótese; 

 a alta demanda psicológica no trabalho não está associada à hipertensão 

arterial;  

 o baixo nível de controle sobre o próprio trabalho não está associado à 

hipertensão arterial; 

 o número de trabalhadores do grupo com a pressão arterial normal que 

executam atividades categorizadas como trabalho ativo é significativamente 

superior (p < 0,05) ao de trabalhadores do grupo com hipertensão arterial; 

 o número de trabalhadores do grupo com hipertensão arterial que executam 

atividades categorizadas como trabalho de baixo desgaste e trabalho ativo é 

significativamente superior (p < 0,05) ao de trabalhadores do grupo com 

pressão arterial normal; 

 o suporte social no trabalho é significativamente maior (p< 0,01) para os 

trabalhadores com baixo desgaste e trabalho ativo do que para os do grupo de 

trabalho de alto desgaste. Isto indica que a incorporação da dimensão suporte 

social no trabalho em nível alto pode contribuir para atenuar o desgaste no 

trabalho; 

 o trabalho em turnos não está associado à hipertensão arterial. Portanto, não 

se confirmou a hipótese; 

 o trabalho em turnos está associado com o trabalho de alto desgaste e 

trabalho ativo. O trabalho na área de produção, também, está associado com o 

trabalho ativo e com o trabalho em turnos, gerando um possível fator de 

confundimento entre as três variáveis; 
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 o trabalho em turnos não está associado ao consumo de bebidas alcoólicas, 

nem ao uso do fumo;  

 confirmou-se a hipótese que o trabalho de alto desgaste não está associado ao 

consumo de bebidas alcoólicas, nem ao uso de fumo.  

 a insegurança no emprego está associada com o trabalho de alto desgaste; 

 o prolongamento da jornada de trabalho não está associado à hipertensão 

arterial; 

 a idade acima de 45 anos está associada à hipertensão arterial; 

 o excesso de peso e a obesidade estão associados à hipertensão arterial e os 

trabalhadores com PA normal apresentam melhores níveis de capacidade 

física do que os trabalhadores com hipertensão arterial; 

 o consumo de cafeína e bebidas alcoólicas, e o uso do fumo não estão 

associados à hipertensão arterial neste estudo. 



 129 

 

7 - REFERÊNCIAS  

 

1. ABRAHÃO, J. I. Reestruturação produtiva e variabilidade do trabalho: uma 

abordagem da ergonomia. Psicologia: teoria e pesquisa.V.16, n.1, p.49-

54, 2000. 

2. ALTERMAN, T. et al. Decision latitude, psycologic demand, job strain and 

coronary heart disease in the Western Electrit Study. American Journal of 

Epidemiology, Baltimore, v.139, p.620-627, 1994. 

3. ARAÚJO, T. M. Modelo demanda-controle (Job strain model): proposições, 

limites e usos em estudos de estresse e saúde ocupacional. In: IV 

CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 2000, Salvador. Livro 

de resumo... Salvador: ABRASCO, 2000. 

4. ARAÚJO, T. M. Trabalho e distúrbios psíquicos em mulheres  

trabalhadoras de enfermagem. 1999. 210f. Tese (Doutoramento em 

Saúde Pública) – Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da 

Bahia, Salvador. 

5. ASSUNÇÃO, A. Á.; LIMA, F. P. A. A contribuição da ergonomia para a 

identificação, redução e eliminação da nocividade do trabalho. In: MENDES 

R. Patologia do trabalho. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2003. Cap.45, 

p.1767-1789. 

6. BENOWITZ, N. L. Cardiac toxicology. In: SULLIVAN JR, J. B.; KRIEGER, 

G. R. (Eds.). Hazardous materials toxicology: clinical principles of 

environmental health. Baltimore: Willians & Willians, 1992. P.168-178. 

7. BENOWITZ, N. L. Cardiovascular toxicology. In: LADOU, J. (Ed.) 

Occupational medicine. Norwalk: Appleton and Lange, 1990. P.237-246.  

8. BERGER, P. L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 

Petrópoles: Vozes, 1986. 

9. BOSMA, H. et al. Two alternative job stress models and the risk of coronary 

heart disease. American Journal of Public Health, 1998. Washington, 

v.88, n.1, p. 68-74. 



 130 

10. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

11.  CESANA, G. et al. Job strain and ambulatory blood pressure levels in a 

population-based employed sample of men from northern Italy. 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Helsinki, v.22, 

p.294-305, 1996. 

12. COBB, S.; ROSE, R. M. Hypertension, peptic ulcer, and diabetes in air 

traffic controllers. JAMA, Chicago, v.224, p.489-492, 1973.  

13. CONOVER, W.J. Practical Nonparametric Statistics. New York: John 

Wiley & Sons, 1980, 493 p. 

14. CORDEIRO, R. et al. Avaliação da pressão arterial diastólica com o tempo 

acumulado de trabalho entre motoristas e cobradores. Revista de Saúde 

Pública, São Paulo, v.27, n.5, p.363-372, 1993. 

15. DANTAS, J. Coração e Fatores de Risco – qualidade total na promoção 

da saúde. Belo Horizonte: Lutador, 1996. 168p. 

16. DANTAS, J. Patologia cardiovascular relacionada ao trabalho. In: MENDES, 

R. Patologia do trabalho. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2003. Cap.31, 

p.1295-1328. 

17. DANTAS, J.; TEIXEIRA, J. W. Fatores de risco coronariano em 

trabalhadores de turnos ininterruptos de revezamento. Saúde Ocupacional 

e Segurança, São Paulo, v.1, p.6-20, 1990. 

18. DIAS. E. C. Organização da atenção à saúde no trabalho. In: FERREIRA J., 

M. Saúde no trabalho: temas básicos para o profissional que cuida da 

saúde dos trabalhadores. São Paulo: Roca, 2000. Cap.1, p.3-28. 

19. ELY, D. L.; MOSTARDI, R. A. The effect of recent life events stree, life 

assets and temperament pattern on cardiovascular risk factors for Akron 

City police officers. Journal Human Stress, v.12, n.2, p.77-91, 1986. 



 131 

 

20. ECHTERNACHT, E. H. O. A produção social das lesões por esforços 

repetitivos no atual contexto da reestruturação produtiva brasileira. 

1998. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro. 

21. FALK, A. et al. Job strain and mortality in elderly men: social network, 

support, and influence as buffers. American Journal of Public Health, 

Washington, v. 82, n.8, p. 1136-1139, 1992. 

22. FALK, E.; FUSTER, V. Atherogenesis and its determinants. In: FUSTER, V. 

et al. Hurst´s the heart, arteries and veins. New York, Mc Graw Hill, 2001. 

Cap.35, p.1065-1093. 

23. FARMER, J. A.; GOTTO, A. M. Dyslipidemias and other risk factors for 

coronary artery disease. In: BRAUNWALD, E. Heart disease: a textbook of 

cardiovascular medicine. Philadelphia: Saunders,1997. Cap.35, p.1126-

1160. 

24. FISCHER, F. M.; LIEBER, R. R. Trabalho em turnos. In: MENDES R. 

Patologia do trabalho. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2003. Cap.18, 

p.825-868. 

25. FOLKOW, B. Autonomic nervous system in hypertension. In: SUALES, J. D. 

(ed). Textbook of hypertension. London: Blacwell Scientific Publications, 

1994. P.427-438. 

26. FRANZINELLI, A. Cardiovasculopatie professionali. In: Sartorelli, E. 

Trattato di medicina del lavoro. Padova: Piccin Editore, 1981. P 749-768. 

27. FREITAS, M. E. Controle social e imaginário organizacional moderno. 

Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v.40, n.2, p.6-15, 

2000. 

28. GASAKURE, E.; MASSIN, N. Revue bibliographique des principaux facteurs 

étiologiques des maladies cardio-vasculaires “professionnelles”. Archives 

des Maladies Professionelles, Paris, v.52, p.477-486, 1991. 



 132 

29. GAZIANO, J. M. et al. Moderate alcohol intake, increased levels of high-

density lipoprotein and its subfractions, and decreased risk of myocardial 

infaction. New England Journal of Medicine, Boston, v.329, p.1829 -1935, 

1993. 

30. GLANTZ, A. S.; PARMLEY, W. W. Passive smoking and heart disease. 

JAMA, Chicago, v.273, p.1047-1053, 1995. 

31. GORDIS, L. Epidemiology. Philadelphia: Saunders, 2000. 308p. 

32. GUÉRIN, F. et al. Compreender o trabalho para transformá-lo. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2001. 200p. 

33. HALLQVIST, J. et al. Is the effect of job strain on myocardial infarction risk 

due to interaction between high psycological demands and low decision 

latitude? Results from Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). 

Social Science and Medicine, Oxford, v.46, n.11, p.1405-1415, 1998. 

34. HAMMAR, N.; ALFREDSSON, L.; JOHNSON, J. V. Job strain, social 

support at work, and incidence of myocardial infarction. Occupational and 

Environmental Medicine, London, v.55, p.548-553, 1998. 

35. HEINEMANN, L.; ENDERLEIN, G.; STARCK, H. The risk factor concept in 

cardiovascular disease. In: STELLMAN, J. M. Encyclopaedia of 

occupational health and safety. 4th ed. Geneva: International Labour 

Office, 1998. 

36. HELLERSTEDT, W.; JEFFERY, R.  The association of job strain and health 

behaviors in men and women. International Journal of Epidemiology, 

London, v.26, n.3, p.575-583, 1997. 

37. HENRY, J. P. Psychosocial stress and hypertension: the relevance of 

animal studies. In: SUALES, J. D. (ed). Textbook of hypertension. 

London, Blacwell Scientific Publications, p. 633-639, 1994.  

38. HERD, J. A. et al. Psychophysiologic factors in hypertension. Circulation, 

Dallas, v.76(Suppl. I),p.89-94, 1987. 

39. HLATKY, M. A. et al. Job strain and the prevalence and outcome of 

coronary artery disease. Circulation, Dallas, v.92, n.3, p.327-333, 1995. 



 133 

40. JOHNSON, J. V.; HALL, E. M. Job strain, work place social support and 

cardiovascular disease: a cross-seccional of a random sample of the 

Swedish working population. American Journal of Public Health, 

Washington, v.86, n.3, p.324-331, 1988.  

41.  JOHNSON, J. V. et al. Long term psychosocial work environment and 

cardiovascular mortality among Swedish men. American Journal of Public 

Health, Washington, v.86, n.3, p.324-331, 1996. 

42. KALIMO, R. Stress in work: conceptual analysis and a study on prison 

personnel. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 

Helsinki, v.6, n.3, p.1-148, 1980. 

43. KANNEL, W. B.; D’AGOSTINO, R. B.; BELANGER, A. J. Fibrinogen, 

cigarette smoking and risk for cardiovascular disease: iInsights from the 

Framingham Study. American Heart Journal, St. Louis, v. 113, p. 1. 006 -

1.010, 1987. 

44. KARASEK, R. et al. Job decision latitude, job demands and cardiovascular 

disease: a prospective study of Swedish men. American Journal of Public 

Health, Washington, v.71, n.7, p.694-705, 1981. 

45. KARASEK, R. Job demand, job decision latitude and mental strain: 

implications for job redesign. Administrative Science Quartely, v.24, 

p.285-308, 1979. 

46. KARASEK, R.; THEORELL, T. Healthy work-stress, productivity and the 

reconstruction of working life. Basic Books, 1990. 381p. 

47. KARASEK, R.; THEORELL, T. The demand-control-support model and 

CVD. Occupational Medicine, Philadelphia, v.15, p.78-83, 2000. 

48. KARASEK, R. et al. The Job content questionnaire (JCQ): an instrument for 

internationally comparative assessments of psycosocial job characteristics. 

Journal of Occupational Health Psycology, v.3, n.4, p.322-355, 1998. 

49. KNUTSSON, A. et al. Increased risk of ischaemic heart disease in shift 

workers. Lancet, London, v.2, p.89-92, 1986. 



 134 

50. KNUTSSON, A. Relationship between serum triglicérides and gamma-

glutamyltransferase among shift and day workers. Journal of Internal 

Medicine, Oxford, v.226, p.337-339, 1989. 

51. KOHN, M.; SCHOOLER, C. Occupational experience and psychological 

functioning: an assessment of reciprocal effects. American Sociology 

Review, v.38, p.695-696, 1973.   

52. KRISTENSEN, T. S. Cardiovascular diseases and the work environment: a 

critical review of the epidemiologic literature on nonchemical factors. 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Helsinki, v.15, 

p.165-79, 1989. 

53. KRISTENSEN, T. S. The Demand-Control-Suport Model: methodological 

challenges for future research. Stress Medicine, v.11, p.17-26, 1995. 

54.  LANG, T.; FOURIAUD, C.; JAQUINET-SALORD, M. C. Length of 

occupational noise exposure and blood pressure. International Archives of 

Occupational and Environmental Health, Berlin, v.63, p.369-372, 1992. 

55. LAZARUS, R.; FOLKMAN, S. Stress, appraisal and coping. New York: 

Springer, 1984.  

56. LOTUFO, P. A.; LOLIO, C. A. Tendência da mortalidade por doenças 

cardiovasculares: o caso do Estado de São Paulo. In: MONTEIRO, C. A. 

Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução do país e de suas 

doenças. São Paulo. Editora Hucitec Nupens/USP, 1995. P.279-288. 

57. MARKKU, K.; KOSKINEN, P. Relation of left ventricular function to habitual 

alcohol consumption. American Journal of Cardiology, New York, v.72, 

p.1.418, 1993. 

58. MARON, D. J. et al. Dyslipidemia, other risk factors and the prevention of 

coronary heart disease. In: FUSTER, V. et al. Hurst´s the heart, arteries 

and veins. New York, Mc Graw Hill, 2001. Cap 38, p.1131-1160. 

59. MEISNER, M. The long arm of the job. Industrial Relations Journal, 

p.239-260, 1971. 



 135 

60. MENDES, R. O impacto dos efeitos da ocupação sobre a saúde de 

trabalhadores: I Morbidade. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.22, 

p.311-26, 1988. 

61. Ministério da Saúde/FNS/CENEPI – Sistema de Informações sobre 

Mortalidade. 2003. Disponível em: URL:http://www.saude.gov.br/ Acesso 

em: 03 jan. 2003. 

62. MITTLEMAN, M. A. et al. Triggering of acute myocardial infarction by heavy 

physical exertion: protection against triggering by regular exertion. New 

England Journal of Medicine, Boston, v.329, p.1.677-1.683, 1993. 

63. MOLLER, L.; KRISTENSEN, T.S.; HOLLNAGEL, H. Social class and 

cardiovascular risk factors in Danish men. Scandinavian Journal of Social 

Medicine, Helsinki, v.19, p.116-126, 1991. 

64. MONDINI, L.; MONTEIRO, C. A. Mudanças no padrão de alimentação. In 

MONTEIRO, C. A. Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução 

do país e de suas doenças. São Paulo: Hucitec, 1995. P.79-89. 

65. OLSEN, N.; KRISTENSEN, T. S. Impact of work environment on 

cardiovascular diseases in Denmark. Journal of Epidemiology and 

Community Health, London, v.45, p.4-10, 1991.   

66. PINHO, C. et al. Alterações cardiovasculares em motoristas de ônibus. 

Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v.19, p.53-58, 

1991. 

67. REED, D. M. et al. Occupational strain and the incidence of coronary heart 

disease. American Journal of Epidemiology, Baltimore, v.129, p.495-502, 

1989.    

68. RIGOTTO, R. M. Saúde dos trabalhadores e meio ambiente em tempos de 

globalização e reestruturação produtiva. Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional, São Paulo, v. 93, n.99, p. 9 – 20, 1998. 

http://www.saude.gov.br/


 136 

69. ROCHA, L. E.; GLIMA, D. M. R. Distúrbios psíquicos relacionados ao 

trabalho. In: FERREIRA JUNIOR, M. Saúde no trabalho: temas básicos 

para o profissional que cuida da saúde dos trabalhadores. São Paulo, Roca, 

2000. Cap. 12, p.320-351.  

70. ROSENMAN, K. D. Cardiovascular disease and workplace exposures. 

Archives of Environmental Health, Washington, v.39, p.218-24, 1984. 

71. SANTOS JÚNIOR, E. A.; MENDES, R. Estudo das condições de trabalho e 

saúde de motoristas de ônibus urbanos de Belo Horizonte - MG. Revista 

Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v.25 n.95/96, p.131-142, 

1999.  

72. SBC. III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial – CBHA: 

Consensos/Diretrizes, 1998. Disponível em: <http://www.cardiol.br/> Acesso 

em: 02 jan. 2003.        

73. SCHNALL, P. L. et al. The relationship between ”job strain”, workplace, 

diastolic blood pressure and left ventricular mass index. JAMA, Chicago, 

v.263, p.1929-1935, 1990.   

74. SCHNALL, P. L. et al. Why the workplace and cardiovascular disease? 

Occupational Medicine, Philadelphia, v.15, n.1, p. 1-5, 2000. 

75. SCHNALL, P. L.; LANDBERGIS, P. A.; BAKER, D. Job strain and 

cardiovascular disease. Annual Revue of Public Health, Palo Alto, v.15, 

p.381-411, 1994. 

76. SELIGMAN-SILVA, E. Psicopatologia e Saúde Mental no Trabalho. In: 

MENDES, R. Patologia do trabalho. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2003. 

Cap.25, p.1141-1182. 

77. SELYE, H. Forty years of stress research: principal remaining problems and 

misconceptions. Canadian Medical Association Journal, Ottawa, v.115, 

p.53-56, 1976. 

78. SELYE, H. The stress of life. New York, McGraw-HillBook Company, 1956. 

324p. 

http://www.cardiol.br/


 137 

79. SOARES, J. F.; SIQUEIRA, A. L. Introdução à estatística médica. Belo 

Horizonte: Departamento de Estatística UFMG, 1999.  

80. STEENLAND, K. Research findings linking workplace factors to 

cardiovascular disease outcomes. Occupational Medicine, Philadelphia, 

v.15, n.1, p.7-68, 2000. 

81. THEORELL, T. et al. The effects of the strain of returning to work on the risk 

of cardiac death after a first myocardial infarction before the age of 45. 

International Journal of Cardiology, v. 30, n.1, p. 61-67, 1991. 

82. THEORELL, T. et al. Decision latitude, job strain and myocardial infarction: 

a study of working men in Stockholm. American Journal of Public Health, 

Washington, v.88, n.3, p.382-288, 1998. 

83. THEORELL, T.; KARASEK R. A. Current issues relating to psychosocial job 

strain and cardiovascular disease research. Journal of Occupational Health 

Psycology, v1, n.1, p.9-26, 1996. 

84. TÜCHSEN, F. Working hours and ischaemic heart disease in Danish men: a 

4-year cohort study of hospitalization. International Journal of 

Epidemiology, London, v.22, p.215-221, 1993. 

85. VARARTIAINEN, E. et al. Changes in risk factor explain changes in 

mortality from ischaemic heart disease. British Medical Journal, London, 

v. 309, p. 23-27, 1994. 

86. VERBEEK, J. H. A. M.; VAN DIJK, F. J. H.; DE VRIES, F. F. Non-auditory 

effects of noise in industry: IV. a field study of industrial noise and blood 

pressure. International Archives of Occupational and Environmental 

Health, v.59, p. 51-54, 1987. 

87. WAISSMAN, W. O trabalho na gênese das doenças isquêmicas do 

coração. Rio de Janeiro, 1993. Dissertação de Mestrado em Saúde 

Pública. Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, ENSP-FIOCRUZ, 

Rio de Janeiro. 

88. WELLS, A. J. Passive smoking as a cause of heart disease. JAMA, London, 

v.24, p.546-554, 1994. 



 138 

89. WILLICH, S. N. et al. Physical exertion as a trigger of acute myocardial 

infarction. New  England Journal of Medicine, Boston, v.329, p.1684-

1690, 1993. 

90. WISNER A. Por dentro do trabalho: ergonomia, método e técnica. São 

Paulo: FTD/Oboré, 1987. 

91. WU, T.N.; KO Y.C.; CHANG P.Y. Study of noise exposure and highblood 

pressure in shipyard workers. American Journal of Industrial Medicine, 

New York, v.12,  p.431-438, 1987. 

 



 139 

 

ANEXO A 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Concordo em participar da pesquisa sob o título "Hipertensão arterial 

relacionada aos fatores psicossociais do trabalho (demanda-controle-suporte 

social) em trabalhadores de uma refinaria de petróleo", que será realizada entre os 

trabalhadores da Refinaria Gabriel Passos - Petrobrás, sob a responsabilidade do 

Médico Julizar Dantas. 

 Estou informado que o objetivo da pesquisa é investigar a 

associação entre os fatores psicossociais no trabalho (demanda psicológica, 

controle e autonomia para realizar o próprio trabalho e o suporte social no 

trabalho) e a hipertensão arterial. Também estou informado que os resultados 

dessa pesquisa serão de utilidade no planejamento do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional e nos programas de promoção da saúde dos 

trabalhadores. Sei que serei submetido a um exame médico (consulta) e 

responderei a um questionário cujos resultados serão considerados como sigilo 

(segredo) médico. Tenho a liberdade de recusar ou retirar o consentimento sem 

que isso acarrete qualquer constrangimento à minha pessoa. Não serei submetido 

a nenhum procedimento que me cause riscos ou desconforto. Participarei da 

pesquisa incluído em um dos grupos (pressão arterial normal ou hipertensão 

arterial) de acordo com o resultado do exame médico. Tenho direito a 

esclarecimentos adicionais que julgar necessários sobre a metodologia, antes e 

durante a pesquisa. Não terei nenhum gasto durante a participação na pesquisa. 

Caso isso ocorra, serei ressarcido e/ou indenizado. 

 

________________________________ 

Nome do participante 
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ANEXO B 

FICHA DE COLETA DE DADOS 

 

 

1. NÚMERO DO QUESTIONÁRIO  

2. SEXO Masculino 

3. ALTURA m 4. PESO kg 

4. DATA NASCIMENTO  

5. ESTADO CIVIL SOLTEIRO  CASADO  SEPARADO  DIVORCIADO  

7.   ESCOLARIDADE 1° GRAU  2° GRAU  3° GRAU  PÓS-GRAD.  

8.   CARGO/FUNÇÃO  

9.   ÁREA DE ATUAÇÃO PRODUÇÃO  MANUTENÇÃO  APOIO  

10. HORÁRIO DE TRABALHO HA  TURNO  

11. DATA ADMISSÃO NA EMPRESA  

12. FUMA? NÃO  SIM  QUANTIDADE / DIA  TEMPO (ANOS)  

13. FAZ USO DE CAFEÍNA? (CAFÉ, CHOCOLATE, GUARANÁ, REFRIGERANTE 

SABOR COLA) 

SIM  NÃO  

14. BEBIDA ALCOÓLICA DOSES POR DIA  QUANTAS VEZES POR SEMANA  

15. MEDIDA DE PAMSD 1
a.
   2

a
.   3

a
.   

16. QUANTIDADE DE HORAS EXTRAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (INFORMAÇÃO DO RH)  

17. CAPACIDADE FÍSICA (CLASSIFICAÇÃO OBTIDA NO EXAME MÉDICO PERIÓDICO)  

18. ANTIHIPERTENSIVOS? NÃO  SIM  QUAIS? DIURÉTICOS  

     b-BLOQUEADORES  

     INIBIDORES DA ECA  

     BLOQUEADORES CANAIS CÁLCIO  

     OUTROS  

19. TRANQUILIZANTES? NÃO  SIM  QUAIS?  

20. ANTI-DEPRESSIVOS? NÃO  SIM  QUAIS?  

21. OUTROS? NÃO  SIM  QUAIS?  

22. DEDICA ALGUM TEMPO SEMANAL PARA O LAZER? NÃO  SIM  

23. CONCLUSÃO DIAGNÓSTICA PRESSÃO ARTERIAL NORMAL  HIPERTENSÃO ARTERIAL  
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"JOB CONTENT QUESTIONNAIRE "  

(Recommended format: 49 questions). 

Elaborado por: Robert Karasek (University of Massachusetts, Lowell). 

Tradução e adaptação: Tânia Araújo – Núcleo de Epidemiologia da Universidade Estadual de Feira 

de Santana  (Epidemiology Group - State University of Feira de Santana, Bahia, Brazil)  

Final data of approval (JCQ Center): 12/18/2001 

 

Para as questões abaixo assinale a resposta que melhor corresponda a sua situação de 

trabalho. Às vezes nenhuma das opções de resposta corresponde exatamente a sua situação; 

neste caso escolha aquela que mais se aproxima de sua realidade. 

 

(3) 1. Meu trabalho requer que eu aprenda coisas novas. 

     1(   ) Discordo fortemente   2(  ) Discordo    3(  ) Concordo   4(  ) Concordo fortemente  

 

(4) 2. Meu trabalho envolve muita repetitividade. 

    1(   ) Discordo fortemente   2(  ) Discordo    3(  ) Concordo   4(  ) Concordo fortemente  

 

(5) 3. Meu trabalho requer que eu seja criativo. 

    1(   ) Discordo fortemente   2(  ) Discordo    3(  ) Concordo   4(  ) Concordo fortemente 

 

(6) 4. Meu trabalho permite que eu tome muitas decisões por minha própria conta. 

    1(   ) Discordo fortemente   2(  ) Discordo    3(  ) Concordo   4(  ) Concordo fortemente  

 

(7) 5. Meu trabalho exige um alto nível de habilidade. 

   1(   ) Discordo fortemente   2(  ) Discordo    3(  ) Concordo   4(  ) Concordo fortemente  

 

(8) 6. Em meu trabalho, eu tenho pouca liberdade para decidir como eu devo fazê-lo. 

    1(   ) Discordo fortemente   2(  ) Discordo    3(  ) Concordo   4(  ) Concordo fortemente  

 

(9) 7. Em meu trabalho, tenho que fazer muitas coisas diferentes. 

    1(   ) Discordo fortemente   2(  ) Discordo    3(  ) Concordo   4(  ) Concordo fortemente  

 

(10) 8. O que tenho a dizer sobre o que acontece no meu trabalho é considerado. 

    1(   ) Discordo fortemente   2(  ) Discordo    3(  ) Concordo   4(  ) Concordo fortemente  
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(11) 9. No meu trabalho, eu tenho oportunidade de desenvolver minhas habilidades especiais. 

     1(   ) Discordo fortemente   2(  ) Discordo   3(  ) Concordo    4(  ) Concordo fortemente  

 

(12) 10. Quantas pessoas estão em seu grupo de trabalho ou unidade/setor ? 

      1(  ) Trabalho sozinho       3(  ) 2-5 pessoas       8(  ) 6-10 pessoas       15(  ) 10-20 pessoas 

    30(  ) 20 ou mais pessoas 

 

(13A) 11A. Eu tenho influência significativa sobre as decisões em meu grupo de trabalho/unidade   
       8(  ) Trabalho sozinho       1(  ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo     

                                           3(  ) Concordo                   4(  ) Concordo fortemente  

 

(13B) 11B. Meu grupo de trabalho ou unidade toma decisões democraticamente.  
     8(  ) Trabalho sozinho            1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo     

                                             3(   ) Concordo                     4(  ) Concordo fortemente  

 
(14) 12. Eu tenho, pelo menos, alguma possibilidade de que minhas idéias sejam consideradas em   
             relação às políticas da empresa (ex.: demissão, contratação, nível salarial, fechamento de  
             setores, compra de novos equipamentos etc.) 
      1(   ) Discordo fortemente     2(   ) Discordo         3(   ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(15) 13. Eu supervisiono outras pessoas como parte do meu trabalho.  

       1(   ) Não      2(   ) Sim, de 1-4 pessoas         3(   ) Sim, de 5-10 pessoas       

                         3(   ) Sim, de 11-20 pessoas      5(   ) Sim, 20 pessoas ou mais  

 

(16) 14. Eu sou um membro do sindicato ou da associação de empregados. 

        2 (   ) Sim                1(   ) Não 

(17) 15. Meu sindicato ou associação de empregados tem influência sobre as políticas adotadas     
             pela empresa. 
      8(  ) Não sou um membro           1(  ) Discordo fortemente             2(  ) Discordo         
                                        3(  ) Concordo                           4(  ) Concordo fortemente 

 

(18) 16. Eu tenho influência sobre as políticas do sindicato ou associação de empregados. 

    8(  ) Não sou um membro            1(  ) Discordo fortemente             2(  ) Discordo         

                                         3(   ) Concordo                            4(  ) Concordo fortemente 

 

(19) 17. Meu trabalho requer que eu trabalhe muito rapidamente. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  
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(20) 18. Meu trabalho requer que eu trabalhe muito duro. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(21) 19. Meu trabalho exige muito esforço físico. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(22) 20. Eu não sou solicitado para realizar um volume excessivo de trabalho. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(23) 21. O tempo para realização das minhas tarefas é suficiente. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(24) 22. Sou freqüentemente solicitado a mover ou levantar cargas pesadas no meu trabalho. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(25) 23. Meu trabalho exige atividade física rápida e contínua. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(26) 24. Eu estou livre de demandas conflitantes feitas por outros. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(27) 25. Meu trabalho exige longos períodos de intensa concentração nas tarefas. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(28) 26. Minhas tarefas, muitas vezes, são interrompidas antes que eu possa concluí-las, adiando  

             para mais tarde a sua continuidade. 

  1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(29) 27. Meu trabalho é desenvolvido de modo frenético. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(30) 28. Freqüentemente, meu trabalho exige que eu mantenha meu corpo, por longos períodos,  

              em posições fisicamente incômodas. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(31) 29. Meu trabalho exige, por longos períodos, que eu mantenha minha cabeça ou meus  

               braços em posições fisicamente incômodas.  

     1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  
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(32) 30. Esperar pelo trabalho de outras pessoas ou departamentos/setores, muitas vezes, torna  
             meu trabalho mais lento. 
    1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(33) 31. Seu trabalho é (escolha uma alternativa): 

   1(   ) Regular e estável       4(  ) Sazonal         4(  ) Temporário        4(  ) Temporário e Sazonal          

   9(  ) outro 

 
(34) 32. Minha estabilidade no emprego é boa. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(35) 33. Durante o ano passado, você esteve desempregado ou em trabalho temporário? 

      (  ) não     (  ) apenas uma vez        (   )mais de uma vez        (  ) constantemente   

      (  ) está sem emprego  

 

(36) 34. Algumas pessoas perdem permanentemente os empregos que gostariam de manter.  

               Qual a possibilidade de, nos próximos 2 anos, você vir a perder seu emprego atual? 

    1(  ) muito improvável       2(  ) pouco provável       3(  ) provável      4(  )muito provável  

 
(37) 35. Minhas possibilidades de desenvolvimento na carreira e de promoções são boas. 

    1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(38) 36. Em 5 anos, minhas qualificações ainda continuarão válidas. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(48) 37. Meu supervisor preocupa-se com o bem-estar de seus subordinados. 

        8(  ) não tenho supervisor             1(   ) Discordo fortemente             2(  ) Discordo           

                                                 3(   ) Concordo               4(  ) Concordo fortemente 

 

(49) 38.  Meu supervisor presta atenção às coisas que eu falo. 

        8(  ) não tenho supervisor             1(   ) Discordo fortemente             2(  ) Discordo           

                                                 3(   ) Concordo               4(  ) Concordo fortemente 

 
(50) 39. Eu estou exposto(a) a conflito ou hostilidade por parte de meu supervisor. 

       8(  ) não tenho supervisor             1(   ) Discordo fortemente             2(  ) Discordo           

                                       3(  ) Concordo               4(  ) Concordo fortemente 

 
(51) 40. Meu supervisor me ajuda a fazer meu trabalho. 

        8(  ) não tenho supervisor             1(   ) Discordo fortemente             2(  ) Discordo           

                                       3(  ) Concordo               4(  ) Concordo fortemente 
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(52) 41. Meu supervisor é bem sucedido em promover o trabalho em equipe. 

        8(  ) não tenho supervisor             1(   ) Discordo fortemente             2(  ) Discordo           

                                       3(  ) Concordo               4(  ) Concordo fortemente 

 
(53) 42. As pessoas com quem eu trabalho são competentes na realização de suas atividades. 

   1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(54) 43. As pessoas com quem eu trabalho interessam-se pelo que acontece comigo. 

     1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(55) 44. Eu estou exposto(a) a conflitos ou hostilidade por parte das pessoas com quem trabalho. 

    1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(56) 45. As pessoas no meu trabalho são amigáveis. 

     1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
(57) 46. As pessoas com quem trabalho encorajam uma a outra a trabalharem juntas. 

    1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 

(58) 47. As pessoas com quem trabalho são colaborativas na realização das atividades. 

    1(   ) Discordo fortemente     2(  ) Discordo         3(  ) Concordo      4(  ) Concordo fortemente  

 
48. Qual o nível de qualificação requerido para seu trabalho em termos de treinamento formal (não 

equivale necessariamente ao nível educacional adquirido) 

        6(  ) Ensino Fundamental I (até o primário) 

        9(  ) Ensino Fundamental II ( até a oitava série) 

      12(  ) Ensino médio (segundo grau, escola técnica ou profissionalizante) 

      14(  ) Nível superior incompleto 

      16(  ) Nível superior completo 

      18(  ) Pós- Graduação 

 

Observação: o número entre parênteses que antecede o número da questão corresponde 

à numeração original do JCQ. As fórmulas foram convertidas de acordo com a numeração em 
português. 
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ANEXO C 
FORMULAE FOR JOB CONTENT INSTRUMENT SCALE CONSTRUCTION 

(FÓRMULAS CONSTRUÇÃO DAS ESCALAS DO JCQ) 
 

1. Skill Discretion = [Q3 + Q5 + Q7 + Q9 + Q11 + (5 – Q4)] x 2  
 

equivale a:  
 

Uso de habilidades = [Q1 + Q3 + Q5 + Q7 + Q9 + (5 – Q2)] x 2 
 
 

2. Decision Authority = [Q6 + Q10 + (5 – Q8)] x 4 
 

equivale a:  
 
Autoridade decisória = [Q4 + Q8 + (5 – Q6)] x 4 

 
 

3. Decision Latitude = Skill Discretion + Decision Authority 
 

equivale a: 
 
Controle = Uso de habilidades + Autoridade decisória 

[Q1 + Q3 + Q5 + Q7 + Q9 + (5 – Q2)] x 2 + [Q4 + Q8 + (5 – Q6)] x 4 
 
 

4. Psycologycal Job Demands = [(Q19 + Q20) x 3 + (15 – (Q22 + Q23 + Q26)) 
X 2] 

 
equivale a: 
 
Demandas psicológicas do trabalho =  

[(Q17 + Q18) x 3 + (15 – (Q20 + Q21 + Q24)) X 2] 
 
 

5. Job Insecurity = [Q33 + Q36 + (5 – Q 34) 
 

equivale a: 
 
Insegurança no emprego: [Q31 + Q34 + (5 – Q 32) 

 
 

6. Coworker Support = [Q53 + Q54 + Q56 + Q58]  
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equivale a: 
 

Suporte dos colegas de trabalho = [Q42 + Q43 + Q45 + Q47]  

 
7. Supervision Support = [Q48 + Q49 + Q51 + Q52]  

 
equivale a: 

 
Suporte social proveniente do supervisor = [Q37 + Q38 + Q40 + Q41] 
 

 
8. Social Support = Coworker Support + Supervision Support 

[Q53 + Q54 + Q56 + Q58] + [Q48 + Q49 + Q51 + Q52] 
 

equivale a: 
 

Suporte social = suporte social proveniente dos colegas de 

trabalho + Suporte social proveniente do supervisor = [Q42 + Q43 + 

Q45 + Q47] + [Q37 + Q38 + Q40 + Q41] 

 

 

 


