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Resumo 

 

Introdução – Os motoristas de ônibus urbano são submetidos às normas 

das empresas de forma peculiar, permanecendo a maior parte do tempo fora 

dos limites da contratante, submetidos a situações de trabalho com alto 

potencial estressante. Os distúrbios psíquicos são frequentes nesta 

população, gerando absenteísmo e impacto financeiro para profissionais, 

empresas e população usuária dos serviços. Objetivos – Verificar o nível de 

sintomas ansiosos e depressivos referidos e traçar o perfil de uso de álcool 

nos motoristas de ônibus urbano da região metropolitana de São Paulo, que 

buscavam atendimento médico; Identificar fatores de risco psicossocial do 

trabalho associados a este perfil. Métodos – Avaliada amostra de 

conveniência de 174 motoristas de ônibus urbano encaminhados ao Serviço 

de Saúde Ocupacional do ICHC-FMUSP. Realizadas entrevistas, 

preenchimento de prontuário médico ocupacional e aplicados questionários 

de avaliação da percepção de fatores psicossociais do trabalho, como 

variáveis independentes, e avaliação de condição de saúde quanto ao 

indicativo de transtornos depressivos, ansiosos e do padrão de consumo de 

álcool, como variáveis dependentes, sendo realizada análise estatística dos 

dados. Selecionados casos que ilustram as situações de trabalho a que 

estes profissionais estão expostos. Resultados – 93,1% consideram seu 

trabalho como de alta demanda psicológica e 87,4% consideram ter baixo 

grau de controle sobre as atividades. 81,6% posicionam-se na categoria de 

trabalho de alta exigência do Modelo Demanda-Controle e 57,5% referem ter 

baixo suporte social. 61,5% avaliam que há desequilíbrio na relação esforço-

recompensa e 77,6% consideram alto seu comprometimento pessoal com o 



trabalho. Pelo Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa, 55,2% dos casos 

estão expostos à situação considerada como de risco mais intenso de 

adoecimento. 60,9% e 70,3% dos casos apresentam sintomas sugestivos de 

diagnóstico de depressão e ansiedade, respectivamente. 13,8% da amostra 

referem uso de álcool compatível com abuso/dependência. Ser mulher, ter 

menor idade, apresentar desequilíbrio esforço-recompensa e ter alto grau de 

comprometimento com o trabalho foram associados a sintomas indicativos 

de quadro depressivo. Apresentar desequilíbrio esforço-recompensa e ter 

alto comprometimento com o trabalho foram associados a sintomas 

indicativos de quadro de ansiedade. Ter baixo nível de apoio social foi 

associado a indicativo de abuso/dependência de álcool. Pela análise por 

regressão logística múltipla, desequilíbrio esforço-recompensa e 

comprometimento estão associados à depressão; controle e 

comprometimento à ansiedade e apoio social ao uso de álcool. Conclusão – 

A população estudada mostrou-se exposta à situação de risco intenso de 

adoecimento psíquico relacionado ao trabalho. 

 

Palavras-chave: Saúde Ocupacional, Saúde Mental, Fatores psicossociais 

do trabalho, Motoristas de Ônibus Urbano, Epidemiologia Ocupacional. 
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Abstract 

 

Introduction – Urban bus drivers are subjected to the companies’ 

regulations in a particular way as they work most of the time out of the 

physical limits of the companies, where they are subjected to working 

conditions that might lead to serious stress issues. Psychiatric disorders are 

typical in this community, causing absenteeism and financial impact for 

workers, companies and the population. Objectives – To verify anxiety levels 

and depression symptoms and evaluate the pattern of alcohol usage on 

urban bus drivers from the metropolitan area of São Paulo (BR), who 

searched for medical aid; To identify psychosocial factors at work associated 

with this profile. Methodology – The occupational and medical evaluation of 

the 174 urban bus drivers sample at Serviço de Saúde Ocupacional - ICHC-

FMUSP consisted of interviews, use of medical protocols and questionnaires 

to evaluate how workers perceive psychosocial factors at work, as 

independent variables, and evaluate the health condition regarding 

depressive disorders, anxiety disorders and alcohol abuse/addiction, as 

dependent variables. Statistical methods were used to analyze the data. 

Cases were reported to illustrate their working conditions. Results – 93.1% 

consider their work as psychologically demanding and 87.4% think they have 

a low degree of control over their activities. 81.6% classify themselves at the 

category of high strain job of the Job Strain Model and 57.5% consider 

themselves to have low social support. 61.5% reckon there is an effort-

reward imbalance and 77.6% consider themselves to be highly commited to 

their Jobs. According to the Effort Reward Imbalance Model, 55.2% of the 



cases are exposed to the situation of higher risk of developing disease. 

60.9% of the cases present symptons related to depression, 70.3% present 

symptoms related to anxiety and 13,8% refer symptoms that indicate alcohol 

abuse/addiction. Being a woman, younger, having an effort-reward 

imballance and a high degree of commitment with the job were associated 

with depression symptoms. Having an effort-reward imballance and a high 

degree of commitment with the job were associated with anxiety symptoms. 

Having a low social support was associated with the risk of presenting 

alcohol abuse/addiction. The variables effort-reward imballance and a high 

degree of commitment, for depression, control and high degree of 

commitment, and social support, for alcohol, are associated when the logistic 

regression analysis is used. Conclusion – The group studied is exposed to a 

high risk of developing work related mental diseases.  

 

Descriptors: Occupational Health, Mental Health, Psychosocial Factors at 

Work, Urban Bus Drivers, Occupational Epidemiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 AS SITUAÇÕES DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS 

URBANO NO BRASIL 

 

 

Altos níveis de congestionamento com ampliação do tempo de 

percurso, número crescente de carros particulares e motocicletas, aumento 

da poluição atmosférica, longas filas de espera nos pontos de ônibus, 

aumento do número de “lotações” e micro-ônibus em circulação, 

deterioração das vias públicas, insegurança por parte dos motoristas e 

passageiros, sinalizam a existência de problemas graves nos sistemas de 

transporte coletivo urbano dos grandes centros urbanos do país. A situação 

não é diferente na região metropolitana de São Paulo (BATTISTON et al., 

2006; DEUS, 2005; OLIVEIRA & PINHEIRO, 2007, SANTOS JÚNIOR, 2003, 

SILVEIRA et al., 2014).   

 

Entre os profissionais que trabalham diariamente nas vias públicas 

encontram-se os motoristas de ônibus urbano. Constituem uma classe 

profissional importante, principalmente nas sociedades mais urbanizadas, 

não só pelo fato de formarem um grupo numeroso de trabalhadores que 

estão expostos a condições específicas de trabalho, sujeitos a fatores 

adversos e estressantes que os tornam mais susceptíveis às doenças 

ocupacionais, mas também pela responsabilidade coletiva de sua atividade, 
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o transporte cotidiano de passageiros (DEUS, 2005). Estão expostos a 

situações de trabalho peculiares, diferentes da maioria dos demais 

trabalhadores, pois permanecem durante a maior parte da jornada de 

trabalho fora dos limites convencionais de uma empresa, como descrito por 

BATTISTON, CRUZ & HOFFMANN (2006): 

 

“O trabalho do motorista de transporte coletivo urbano está 

diretamente relacionado ao ambiente no qual o mesmo é 

realizado. Diferente das pessoas que desempenham suas 

atividades profissionais em ambientes fechados como salas ou 

lojas, algumas vezes climatizados e relativamente confortáveis, 

esse profissional desempenha suas atividades num ambiente 

público, o trânsito. Não possui, portanto, um local restrito e bem 

definido para realizar suas tarefas; ao contrário, trabalha fora 

dos portões da empresa, estando sujeito a intempéries como o 

clima, as condições de tráfego e do trajeto das vias.” 

 

DEUS (2005) também relata esta condição de trabalho diferenciada: 

 

“A peculiaridade das condições de trabalho dos motoristas de 

ônibus, em relação às outras categorias de trabalhadores é 

determinada, sobretudo, por algumas problemáticas 

especificamente ligadas à tipologia do trabalho como, 

particularmente, a atenção solicitada, a responsabilidade pela 

segurança dos usuários, os turnos, a incessante pressão do 

tempo, variáveis externas (trânsito, condições climáticas) assim 

como o temor de agressões físicas e verbais por parte dos 

passageiros”. 
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Os fatores estressantes a que estão expostos podem ser classificados 

em externos e internos. Por pressões externas identificam-se as exigências 

do trânsito em todo o seu conteúdo (legislação, congestionamento, o clima, 

acidentes, o estado de conservação das vias públicas, poluição sonora, altas 

temperaturas, exposição a poluentes atmosféricos e outros), além das 

normas rígidas impostas pelas empresas e autoridades de trânsito 

(cumprimento de horários, tempo de percurso, conservação e cuidados com 

o veículo, fiscalização intensiva). As pressões internas são referentes às 

condições ergonômicas do posto de trabalho, à inter-relação com os 

usuários (decorrentes da diversidade de comportamento, reclamações, 

discussões), responsabilidade sobre as vidas dos passageiros e risco de 

assaltos (BATTISTON et al., 2006; DEUS, 2005; OLIVEIRA & PINHEIRO, 

2007, SANTOS JÚNIOR, 2003, SILVEIRA et al., 2014).  

 

 

A situação da violência urbana merece destaque especial, já que 

afeta diretamente estes profissionais. PAES-MACHADO & LEVESTEIN 

(2002) destacam que o problema da violência ocupacional no transporte 

coletivo das metrópoles brasileiras está relacionado com conflitos, 

individuais e coletivos, ligados ao cumprimento das normas e à apropriação 

ilícita de recursos materiais. Relatam que “muitos usuários não quererem 

respeitar as normas de uso e pagamento das tarifas do transporte; jovens 

assaltantes roubam uma parcela da arrecadação das empresas e pertences 

dos usuários, através de atos de violência contra estes”. Os autores avaliam 
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que o transporte coletivo é um alvo fácil, devido à presença de trabalhadores 

que manipulam dinheiro, fazem deslocamentos, atuam sozinhos (ou em 

duplas), em turnos à noite e muitas vezes em áreas de grande criminalidade.  

Outro fator considerado na análise da situação é que os ônibus, assim como 

outros meios de transporte urbano, podem ser roubados e, ao mesmo 

tempo, empregados como meio de fuga. Além disso, o espaço dos ônibus é 

perigoso, de difícil policiamento, uma vez que a ação da polícia pode colocar 

em risco a vida de todos que estão no seu interior.  

 

Estas situações de trabalho desfavoráveis são reconhecidas até 

mesmo por entidades vinculas às empresas do setor. Artigo publicado pelo 

Serviço Social do Transporte - SEST em 2001 caracteriza o trabalho dos 

motoristas de ônibus urbano no Brasil como rotineiro, apresentando 

condições de trabalho inadequadas, entre estas jornadas excessivas, noites 

mal dormidas, hábitos alimentares inadequados e violência urbana.  

 

CRUZ (1998), ao estudar a organização do trabalho desta categoria, 

constata que níveis maiores de eficiência poderiam ser alcançados com 

maior participação dos empregados na organização do trabalho das 

empresas, pois o seu conhecimento é fundamental para o aprimoramento do 

processo. Entretanto, este mecanismo de coparticipação dos trabalhadores 

ainda é pouquíssimo explorado neste setor. 
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Em artigo publicado em 2014, acerca das situações de trabalho a que 

estão expostos motoristas em uma empresa de ônibus em Natal-RN, 

SILVEIRA et al. (2014) resumem o que foi observado pelos autores já 

citados:  

 

“Os fatores trânsito, tempo de viagem, condições da via, 

manutenção do veículo, ambiente físico (terminal de linha), 

posto de trabalho e supervisão exercida constituem 

constrangimentos para a atividade do motorista, diferenciando 

o trabalho prescrito do trabalho real. Por outro lado, fatores 

como gostar de dirigir, o trabalho em si e os colegas de 

trabalho influenciam positivamente na situação de trabalho do 

motorista. Nas proposições dos subsistemas de administração 

de recursos humanos, foram encontradas como alternativas 

para o redimensionamento dessa atividade a possibilidade de 

alterações nas políticas de recrutamento e de seleção de 

pessoal, implementação de um sistema de avaliação de 

desempenho, melhorias no ambiente de trabalho, 

esclarecimentos sobre política salarial, exercício da supervisão 

do qual participem os motoristas e a redução de estressores no 

ambiente de trabalho”. 
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1.2 FATORES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO 

 

 

O cérebro humano é responsável pelas habilidades cognitivas, 

emoções e comportamento, ou seja, tudo que se pensa, sente ou faz. Tanto 

o desenvolvimento do cérebro durante a infância quanto seu funcionamento 

na vida adulta são determinados por múltiplos fatores: genéticos, ambientais 

e experiências psicossociais. O sistema nervoso central está diretamente 

ligado aos sistemas endocrinológico e imunológico e é influenciado por eles. 

Vivências e interações sociais, por exemplo, afetam estes sistemas 

(liberação de hormônios em situações de estresse, ativação de circuitos 

neuronais em resposta às tarefas que devem ser executadas em um 

momento específico, etc.) e, consequentemente, o funcionamento mental 

(SADOCK et al., 2009). Em revisão de literatura realizada por JARCZOK et 

al. (2013), a partir 19 publicações entre 1976 e 2008, totalizando 8382 

trabalhadores de 10 países, os autores concluíram que a exposição a fatores 

psicossociais do trabalho adversos estava associada à resposta do sistema 

nervoso autônomo.  

 

Em 1977, George Engel, da Universidade de Rochester nos Estados 

Unidos, publica artigo que busca articular um modelo biopsicossocial dos 

quadros psíquicos, integrando os conceitos de doença e de comportamento 

humano.  Estudos com gêmeos idênticos e pesquisas com animais em 

situação de estresse são exemplos que dão suporte à existência e à 
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significância das interações entre genoma e ambiente (base biológica do 

conceito biopsicossocial) (SADOCK et al., 2009). 

 

O conhecimento atual deriva principalmente de estudos 

epidemiológicos e sociológicos sobre os determinantes sociais e culturais da 

doença mental. Existe um enorme número de pesquisas na área, em linhas 

de investigação já bastante aprofundadas, por exemplo, sobre a influência 

dos eventos estressantes no aparecimento e curso dos quadros psíquicos, 

bem como no papel das forças sociais e culturais como mediadoras ou 

modificadoras das respostas do ser humano a estes eventos. O estudo da 

interação gene-ambiente tem o potencial de informar estratégias de 

prevenção de transtornos e aprofundar o entendimento sobre os 

mecanismos etiológicos envolvidos nos processos de doença. Há evidências 

de interação gene-ambiente para condições como comportamento 

antissocial, depressão, psicose, desenvolvimento cognitivo, transtorno de 

déficit de atenção/hiperatividade, entre outros (MIGUEL et al., 2011; 

SADOCK et al., 2009). 

 

A complexidade da interface entre a vida psíquica e o mundo do 

trabalho tem merecido especial atenção dos pesquisadores em todo mundo 

nas últimas décadas. É uma interface que envolve fenômenos de diferentes 

ordens, ocasionando profundas implicações para a saúde mental (MENDES 

et al., 2013). Tal relação é também constatada pelos próprios trabalhadores, 

sindicatos e empresas. Identificam-se tanto fatores coletivos, como fatores 
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relacionados à resposta individual do trabalhador, o que impacta diretamente 

na maneira em que o adoecimento desta população pode ocorrer. Este 

adoecimento estaria relacionado ao modo como os trabalhadores se 

vinculam às situações de trabalho, contando inclusive com reconhecimento 

legal de tal nexo em alguns países (SELIGMANN-SILVA, 2013). 

 

 Os fatores psicossociais do trabalho incluem aspectos tanto do 

trabalho em si como do ambiente onde ele ocorre, como cultura 

organizacional, papeis profissionais, relacionamento interpessoal, o modo 

como as tarefas são realizadas e o seu conteúdo (variedade, significado, 

planejamento, repetitividade, etc.). O conceito de fatores psicossociais se 

estende também para o ambiente extra organizacional (como nas demandas 

domésticas) e para características individuais do trabalhador (como a 

personalidade e fatores genéticos), podendo exercer influência importante 

na gênese do estresse relacionado ao trabalho (HURRELL et al., 2011).  

 

 Em termos médicos, o estresse se refere a uma resposta do corpo 

humano com o objetivo de adaptar-se a todas as influências, mudanças, 

demandas e tensões (físicas, mentais e sociais) a que está exposto. O 

problema para a saúde do indivíduo não é a resposta do organismo em si 

(estresse), mas a intensidade e duração desta reação, que quando em 

excesso pode levar a alterações de comportamento, psicológicas e no 

relacionamento social, gerando aumento de vulnerabilidade e efeitos nocivos 

à saúde (LEVI, 2011). 
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 No ambiente de trabalho estas situações ocorrem quando as 

demandas não são compatíveis com as habilidades individuais ou quando as 

oportunidades não suprem as necessidades e expectativas do trabalhador. A 

adaptação às condições de trabalho estaria relacionada a fatores 

situacionais do trabalho, características individuais e grupais (LEVI, 2011). 

Segundo SELIGMANN-SILVA (2013), a organização do trabalho é 

marcadamente a principal fonte de agravamento dos quadros psíquicos 

relacionados ao trabalho. Engloba a divisão social do trabalho e a divisão 

técnica do trabalho, ambas incorporando relações hierárquicas e de poder, 

decorrentes de decisões empresariais dos dirigentes das empresas. Estas 

decisões baseiam-se tanto em razões de ordem técnica, como também na 

concepção do modelo de empresa e do modelo de trabalhador por eles 

definido (SELIGMANN-SILVA, 2013). 

 

 LEVI (2011) aponta como fatores situacionais do trabalho 

potencialmente causadores de má adaptação: 

 

a) Sobrecarga de trabalho: excesso de trabalho, pressão por tempo de 

execução e tarefas repetitivas. 

b) Trabalho de baixa demanda: de pouco conteúdo, não estimulante, 

que demanda pouco raciocínio ou resolução de problemas, com 

isolamento social. 

c) Conflito de papeis: não há definição clara das responsabilidades e da 

hierarquia. 
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d) Falta de controle: não há a possibilidade de determinação do modo 

como o trabalho é executado. 

e) Falta de suporte social: incluindo os relacionamentos no ambiente 

laboral e na vida pessoal do indivíduo. 

f) Estressores físicos: exposição a agentes físicos e químicos, incluindo 

o medo de ocorrência de acidentes. 

 

 O autor afirma ainda, assim como HURRELL et al. (2011), que 

condições de vida, tanto relacionadas ao trabalho como à vida pessoal do 

indivíduo, atuariam em sinergia ou sobreposição. Assim, fatores que 

poderiam ser considerados triviais em uma situação normal podem atuar 

como desencadeantes ou potencializadores de situação de estresse (LEVI, 

2011). Este conceito de concausalidade é bastante utilizado atualmente nas 

avaliações de nexo causal das doenças mentais relacionadas ao trabalho 

(CAMARGO et al., 2010). 

 

LEVI (2011) ainda destaca três fatores do trabalho que têm influência 

nestas situações: tecnologia de produção em massa (por interferência na 

dimensão “controle”), processos de produção altamente automatizados (com 

consequentes mudanças nas atividades e tarefas) e trabalho em turno (em 

confronto com o ritmo biológico dos indivíduos). Em relação ao último fator, 

FISCHER (2004) acrescenta o trabalho noturno como desencadeante de 

diversos transtornos. 
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Para GLINA (2010), há consenso nas revisões sobre o tema acerca 

dos fatores psicossociais do trabalho considerados como estressantes ou 

com potencial para tal, principalmente no que diz respeito à saúde 

psicológica e ao risco de doenças cardiovasculares. Os fatores psicossociais 

e condições de risco podem ser divididos em dois grupos: os relacionados 

ao contexto do trabalho e os relacionados ao conteúdo do trabalho. O 

primeiro grupo inclui a cultura organizacional, função, papel na organização, 

desenvolvimento de carreira, latitude de decisão/controle, relacionamentos 

interpessoais no trabalho e interface casa-trabalho. Fazem parte do segundo 

grupo o ambiente e equipamentos de trabalho, desenho da tarefa, 

carga/ritmo de trabalho e horário de trabalho. 

 

Segundo SELIGMANN-SILVA (2013), em situações de pressão ou 

ameaça, quando valores que são considerados alicerces à existência são 

colocados em xeque, tanto organizações como indivíduos podem ter que 

ceder a forças deformadoras ou violentadoras, o que os torna vulneráveis ao 

adoecimento. Segundo a autora, vários aspectos estão envolvidos neste 

“jogo de forças”, destacando-se a estruturação hierárquica, o controle, a 

divisão das atividades, a estrutura temporal do trabalho, as relações 

interpessoais e intergrupais.   

 

A Autora reitera que o conceito de flexibilidade nas relações sociais 

de trabalho vem recebendo especial atenção atualmente. Este seria 

resultado direto da adaptação das regulamentações e práticas às mudanças 
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socioeconômicas mundiais, podendo originar-se tanto das reivindicações 

trabalhistas (o que teria um efeito teoricamente positivo no que se refere à 

saúde), como das decisões das empresas afetando o tipo de contratação e 

vínculo contratual, direitos trabalhistas, aspectos temporais, ritmos, política 

salarial, atividades exercidas, entre outras áreas (SELIGMANN-SILVA, 

2013).   

 

  Dois modelos teóricos, desenvolvidos com a finalidade de conceituar 

e explicar os efeitos do estresse ocupacional na saúde do trabalhador, são 

de grande utilidade para o estudo da associação entre fatores psicossociais 

do trabalho e adoecimento físico e psíquico: o Modelo Demanda-Controle-

Suporte Social (KARASEK, 1990) e o Modelo Desequilíbrio Esforço-

Recompensa (SIEGRIST, 1996). FISCHER (2012) confirma a importância de 

tais modelos ao referir a existência de 612 publicações referentes às 

palavras chaves “demand control model” e “effort-reward Imbalance” em 

pesquisa realizada na base PubMed em março de 2012. A autora cita 

pesquisa realizada por SILVA & BARRETO (2012) com 2054 bancários e 

que demonstra associação entre a exposição a fatores psicossociais 

adversos no trabalho, avaliados pelos dois modelos, e a pior auto avaliação 

da saúde entre os trabalhadores (FISCHER, 2012). Outro estudo recente 

que avaliou afastamentos prolongados por doença mental em segurados da 

Previdência Social, utilizando-se de análise combinada dos modelos, 

identificou associação entre os fatores psicossociais do trabalho e os 

afastamentos (SILVA-JUNIOR & FISCHER, 2014). 
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  1.2.1 - Modelo Demanda-Controle-Suporte Social 

 

O Modelo Demanda-Controle foi inicialmente proposto por KARASEK 

(1979), tendo como base a premissa de que o desgaste mental resulta da 

interação entre as demandas do trabalho e o poder de decisão do 

trabalhador. Mais especificamente, a associação entre baixo poder de 

decisão e demandas de trabalho altas levaria ao desgaste mental. Esta 

mesma combinação de fatores estaria associada à insatisfação com o 

trabalho. O autor defendia que o uso do modelo poderia ter implicações 

importantes no redesenho dos processos de trabalho, permitindo aumento 

do poder de decisão para os trabalhadores e, com isso, reduzir o desgaste 

mental sem interferir na demanda de trabalho. 

 

ARAÚJO (2010), responsável pela tradução e validação no Brasil do 

instrumento de avaliação desenvolvido a partir do modelo, ressalta que a 

proposta criada por Karasek teve a finalidade de integrar as teorias 

centradas no estudo das demandas ambientais, com as pesquisas focadas 

na satisfação com o trabalho. A autora faz referência à fundamentação 

teórica do modelo, que vem do trabalho de Gardell sobre a organização 

psicossocial do trabalho, de Kohn e Schooler sobre as características do 

trabalho e de Gardell e Frankenhaeuser sobre a fisiologia do estresse. 

Aponta ainda a importância da discussão crítica trazida por Karasek acerca 

da incompletude dos modelos unidimensionais para abordagem do estresse. 

KARASEK & THEÖRELL (1990) citam ainda as influências em seu trabalho 
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dos estudos de Levi sobre as consequências fisiológicas da exposição a 

situações de trabalho onde fatores psicossociais adversos estariam atuando. 

 

A partir do modelo bidimensional inicial, KARASEK & THEÖRELL 

(1990) descrevem quatro experiências de trabalho possíveis (FIGURA 1): 

 

- Trabalho de alta exigência: associação entre alta demanda 

psicológica e baixo poder de decisão (controle), predispondo às reações 

mais adversas à saúde (fadiga, ansiedade, depressão e adoecimento físico). 

 

- Trabalho ativo: descrita como uma situação das mais desafiadoras, 

pois exige alto grau de performance psicológica (alta demanda), porém sem 

efeitos negativos quanto ao desgaste psicológico; tal fato estaria relacionado 

ao alto grau de controle e liberdade para uso das habilidades individuais; o 

resultado final da equação seria de aprendizado e crescimento, que atuariam 

como fatores de proteção ao adoecimento. 

 

- Trabalho de baixa exigência: situação onde as demandas 

psicológicas são baixas e existe alto grau de controle, predispondo a um 

baixo risco de desgaste psicológico e risco de adoecimento; a combinação a 

que o trabalhador está exposto permite que as tarefas sejam executadas da 

forma mais otimizada possível. 
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- Trabalho passivo: trabalho caracterizado por baixa demanda 

psicológica associada a um baixo grau de controle sobre a forma como as 

tarefas são executadas; poderia levar a uma redução gradual de 

capacidades previamente aprendidas pelo trabalhador, devido ao pouco 

estímulo a que está exposto. 

 

FIGURA 1: Representação gráfica do Modelo Demanda-Controle-Suporte Social, 

apresentando as quatro situações de trabalho possíveis, influência do suporte social e 

diagonais indicando a tendência ao adoecimento e à manutenção da saúde.  

 

 

Posteriormente, KARASEK & THEÖRELL (1990) introduzem uma 

terceira latitude ao seu modelo, o suporte social. GLINA (2010) cita a 

importância dos estudos de Johnson para a expansão do modelo, ao 

incorporar os níveis de interação, entre colegas e supervisores, disponíveis 

no trabalho. O fator atuaria como moderador da tensão e efeitos nocivos à 
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saúde, intervindo entre o estressor e a resposta do estresse, modificando a 

percepção do indivíduo sobre o estressor, diminuindo assim sua potência ou 

aumentando as habilidades de coping (GLINA, 2010). 

 

ALVES et al. (2013) realizou revisão de 496 estudos observacionais 

realizados até 2010 quanto à utilização do Modelo Demanda-Controle.  

Desfechos cardiovasculares e seus fatores de risco foram os mais 

estudados (45%), seguidos por aqueles relacionados à saúde mental (25%). 

 

BACKÉ et al. (2012), em revisão de artigos que utilizam o modelo 

para avaliar o papel do estresse psicossocial no desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, verificaram associação significante em 7 de 13 

estudos de coorte avaliados, onde o risco variava entre 1,33 e 2,62. 

HELLERSTEDT & JEFFERY (1997) investigaram a associação entre 

demanda, controle e desgaste mental com relação às mudanças de hábito, 

concluindo que havia associação entre algumas doenças cardiovasculares e 

a exposição a estes fatores: altas demandas estavam associadas ao 

aumento do consumo de cigarros e ingestão de alimentos gordurosos em 

homens e com índice de massa corpórea e fumo entre as mulheres; poder 

de decisão (controle) estava associado com a realização de atividade física 

para ambos os sexos. 

 

Em pesquisa utilizando dados da aplicação na França, em 2003, de 

questionário desenvolvido a partir do modelo, que foram cruzados com 
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estudos de risco relativo de adoecimento por estresse por doenças 

cardiovasculares e psiquiátricas, além de avaliações de custo destes 

adoecimentos, SULTAN-TAÏEB et al. (2013) relatam morbidade entre 8,8 e 

10,2% por quadros cardiovasculares e entre 15,2 e 19,8% por quadros 

psiquiátricos atribuída ao desgaste mental no trabalho.  O custo total deste 

adoecimento atribuído ao estresse laboral pode ser estimado entre 1,8 e 3 

bilhões de euros no ano de 2003 naquele país.  

 

Em estudo de coorte norte americana conduzido com 7566 

trabalhadores de 11 plantas industriais entre 1996 e 2003, IENNACO et al. 

(2010) avaliaram as associações do modelo com o diagnóstico de quadros 

depressivos. A demanda apresentou associação positiva com a doença em 

todas as análises realizadas. O grau de controle foi associado a um risco 

aumentado de desenvolver depressão moderada apenas nas análises 

estatísticas não ajustadas (perdendo a significância ao ser ajustado para 

localização), o que, segundos os autores, apontaria para outros fatores 

locais específicos como coadjuvantes no processo de adoecimento.  

 

SILVA-JUNIOR (2012), em revisão de artigos sobre o uso do modelo 

no Brasil, cita pesquisas de NASCIMENTO SOBRINHO et al. (2006), REIS 

et al. (2005) e PORTO et al. (2006) onde profissionais médicos e 

professores de escolas públicas e particulares, expostos a trabalhos de alta 

exigência mental, apresentaram maior acometimento de transtornos 

mentais. Cita ainda pesquisa de SOUZA et al. (2010) onde esta situação de 
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trabalho, associada ao baixo suporte social, foi fator preditivo da saúde 

mental em eletricitários, além de estudo de SANTOS et al. (2011) com 

servidores públicos de hospitais, onde o baixo suporte social foi associado 

ao absenteísmo em função de complicações na saúde.  

 

  

1.2.2 - Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa 

   

O modelo proposto por SIEGRIST (2002) se apoia na premissa de 

que todos os contratos relevantes da vida social de um indivíduo são 

baseados no princípio da reciprocidade. Um equilíbrio entre o que é 

investido em atividades que exigem cooperação e os ganhos obtidos em 

consequência deste investimento é, segundo o autor, um pré requisito para o 

bem estar do indivíduo. Por outro lado, quando os ganhos não são 

proporcionais aos esforços dispendidos ocorre uma reação de estresse 

emocional.  

 

O Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa foi desenvolvido com o 

objetivo de identificar situações onde ocorre falha na reciprocidade que 

deveria existir nos contratos da vida social. É focado prioritariamente nas 

relações de trabalho, com o objetivo de prever situações de mal estar 

psíquico e suscetibilidade aumentada para o adoecimento, decorrente da 

exposição à esta situação de desequilíbrio (SIEGRIST, 2000, 2002). 
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O modelo é derivado de uma abordagem mais geral, que analisa a 

dimensão psicossocial da saúde e do bem estar dos indivíduos. Esta visão 

pressupõe que a regulação da saúde e do bem estar psíquico está 

diretamente relacionada ao sucesso das “trocas” inerentes às relações 

sociais, principalmente as referentes aos papeis sociais de maior relevância, 

como é o caso do papel profissional. Déficits nestas relações, com 

reciprocidade menor que a esperada, levariam a consequências negativas 

na regulação da saúde mental, gerando sentimentos de ineficiência, baixa 

autoestima e exclusão (SIEGRIST, 2000).  

 

O papel profissional é particularmente relevante pois, além de ocupar 

posição de central importância da vida adulta, oferece oportunidade para 

que as 3 esferas da regulação da saúde mental possam se desenvolver com 

sucesso (eficiência, autoestima e inclusão). Além disso, o trabalho é pré 

requisito para que surjam oportunidades de crescimento e ganhos, 

responsáveis por mudanças importantes na situação de vida dos indivíduos 

no decorrer do tempo, influenciando diretamente na saúde e no bem estar 

psíquico (SIEGRIST, 2000, 2002). 

 

O esforço despendido no trabalho é parte de um processo estruturado 

de troca, recompensado socialmente com recompensas. Segundo o modelo, 

o esforço do indivíduo é determinado pelas demandas e obrigações. As 

recompensas estariam distribuídas nas esferas financeira, da estima e das 

oportunidades na carreira (FIGURA 2). O desbalanço entre esforço e 
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recompensa (alto esforço e baixos ganhos) levaria a emoções negativas e 

propensão à ativação autonômica e neuroendócrina constantes (SIEGRIST, 

1996). 

 

 O desequilíbrio pode ser resultado dos contratos de trabalho ou de 

ações e decisões do próprio indivíduo. De acordo com Foner, citado por 

SIEGRIST (2002), contratos de trabalho “incompletos”, onde obrigações e 

benefícios não são especificados adequadamente, podem resultar em 

situações de alto esforço e baixa recompensa. Este risco é maior para 

trabalhadores com poucas alternativas de escolha no mercado de trabalho, 

com poucas habilidades ou submetidos a contratos temporários de trabalho. 

A situação pode ainda ser decorrente do descumprimento de contrato 

previamente estabelecido. Decisões dos trabalhadores também podem gerar 

situações de desequilíbrio, levando a aceitação de condições de trabalho 

desfavoráveis, por um período limitado de tempo, por razões estratégicas 

(como chances de promoção) (SIEGRIST 2002). 

 

 Existem ainda razões psicológicas para o desequilíbrio. Alguns 

indivíduos apresentam características de personalidade que geram excesso 

de comprometimento com o trabalho e necessidade exagerada de 

aprovação. Estes trabalhadores apresentariam uma percepção distorcida 

das demandas e de seus recursos de enfrentamento, gerando dificuldade 

para avaliar o custo-benefício. Em geral, as demandas são subestimadas e a 

capacidade de enfrentamento é superestimada (SIEGRIST 1996, 2001). 
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 Em resumo, as condições nas quais a reciprocidade passa a não 

ocorrer podem ser divididas em estruturais (ou extrínsecas) ou pessoais (ou 

intrínsecas). O primeiro grupo inclui a falta de alternativa de escolha no 

mercado de trabalho, falta de mobilidade, baixo nível de capacitação e 

contratos de curta duração. Os fatores pessoais incluem as escolhas 

estratégicas e características individuais de enfrentamento quanto as 

demandas e recompensas (excesso de comprometimento) (SIEGRIST, 

2002). 

 

FIGURA 2: Representação gráfica do Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa. 
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 SIEGRIST (2002) aponta 3 possíveis situações de risco decorrentes 

de seu modelo: 

 

a) Desequilíbrio Esforço-Recompensa: tanto esforço como recompensa 

exerceriam influência na saúde e no bem estar, mas a situação de 

desequilíbrio acarretaria efeitos adversos à saúde que se sobrepõe 

aos fatores individualmente. 

b) Excesso de comprometimento: um alto grau de comprometimento 

pessoal com as demandas atuaria como “gatilho” para o 

desbalanceamento na relação de reciprocidade no trabalho. 

c) Interação entre as 2 situações (hipótese interativa): a ocorrência 

concomitante das situações a e b gerariam efeitos negativos intensos 

para a saúde e o bem estar do indivíduo.  

 

Os mecanismos patofisiológicos envolvidos na associação do 

estresse gerado pelo trabalho e o adoecimento, levando a quadros como 

doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos ou depressão, podem ser 

classificados como de ação direta ou indireta. A via direta atua ativando os 

eixos do organismo que são diretamente responsáveis pelas reações de 

estresse (sistema nervoso autônomo) e levando a consequentes reações 

fisiológicas do organismo. A via indireta atua levando a alterações 

comportamentais ou de hábitos, colocando o indivíduo em situações de risco 

maior de adoecimento (alteração na dieta, aumento no consumo de cigarros 
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e álcool, não realização de atividade física, entre outros). (SIEGRIST & 

RÖDEL, 2006).  

 

Em artigo de 2005, VAN VEGCHEL et al. (2005) revisam 45 estudos 

realizados entre 1986 e 2003 que utilizaram o modelo proposto por Siegrist. 

A revisão apontou que a hipótese da situação de desequilíbrio, como 

geradora de estresse e danos à saúde e bem estar, recebeu bom suporte 

experimental. Em outro estudo (TSUTSUMI & KAWAKAMI, 2004), 

pesquisadores japoneses concluíram que o modelo propicia mensurações 

significativas para a avaliação de ambientes de trabalho estressantes, 

apresentando validade como preditor de diversas patologias relacionadas ao 

trabalho. 

 

Artigos mais recentes, como o realizado por SEMBAJWE et al. (2012) 

utilizando da coorte de GAZEL ou o realizado por TANG et al. (2013) com 

professores em Hong Kong e no Reino Unido, confirmam a associação entre 

demandas psicossociais, recompensas e excesso de comprometimento com 

a fadiga física e mental, validando os subcomponentes do estresse 

psicossocial medidos com uso do Modelo Esforço-Recompensa. Estudo 

dinamarquês publicado por RUGULIES et al. (2012), baseado em coorte 

com 2701 participantes conclui que situações de trabalho com exposição a 

fatores psicossociais adversos são preditoras do desencadeamento de 

sintomas depressivos severos, principalmente entre trabalhadores em 

cargos hierarquicamente inferiores. Outro estudo realizado por INNSTRAND 
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et al. (2011) na Noruega em amostra de 3475 indivíduos, incluindo 

motoristas de ônibus, suportou a tese de que o comprometimento com o 

trabalho está mais associado aos quadros de depressão e ansiedade como 

fator causador do que como consequência.  
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1.3 REPERCUSSÕES DOS FATORES PSICOSSOCIAS DO 

TRABALHO NA SAÚDE DOS MOTORISTAS 

 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT, o estresse 

relacionado ao trabalho se tornou o principal responsável pela geração de 

incapacidade laboral na América do Norte e Europa nos últimos 20 anos 

(HURRELL et al., 2011). 

 

Motoristas profissionais estão expostos com frequência a situações de 

trabalho que incluem longas jornadas, horários irregulares, tensão para 

cumprir prazos de entrega, trabalho noturno, falta de autonomia, entre outras 

situações potencialmente geradoras de estresse.  Essas condições de 

trabalho levam à adoção de estilos de vida inadequados e a consequências 

danosas para a saúde mental desses trabalhadores (MORENO & 

ROTENBERG, 2009; ULCHÔA et al., 2010, 2011). 

 

Com relação especificamente aos motoristas de ônibus urbano, 

SANTOS JÚNIOR (2003) lista fatores como condições gerais de vida 

(alimentação, moradia, lazer, etc.) e condições gerais de trabalho (duração 

da jornada, assistência médica, ruído, vibração, poluentes químicos, cargas 

psíquicas e outros) como determinantes de situações diversas na vida 

destes profissionais, podendo gerar diferentes agravos à saúde. A 

manutenção da postura sentada por longos períodos, associada ao estresse 

decorrente das condições do trânsito, da poluição e do contato direto com o 
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público, além dos riscos físicos (ruído, vibração, calor), podem desencadear 

várias doenças ocupacionais no motorista de ônibus urbano. A partir de uma 

revisão da literatura de estudos produzidos em um período de 15 anos, o 

autor verificou que vários destes estudos, brasileiros e estrangeiros, 

demonstraram que os motoristas de ônibus apresentam um adoecer e 

morrer diferente da população geral. O autor conclui que: 

 

“... o exercício da profissão motorista de ônibus, nas atuais 

condições de trabalho a que estão submetidos estes 

profissionais, em praticamente todo mundo, “danifica” a saúde 

destes trabalhadores, causando formas variadas de sofrimento 

físico e/ou mental, adoecimento mais frequente e mortes 

prematuras, com prejuízo para os trabalhadores, seus 

familiares e para a sociedade como um todo”. 

 

PAES-MACHADO & LEVESTEIN (2002) concluem que condições de 

saúde e de trabalho de motoristas de transporte coletivo urbano podem ser 

consideradas um importante fator de dimensionamento da qualidade de vida 

dos centros urbanos, visto que diferentes fatores ambientais e de interação 

social contribuem para o aumento do estresse e adoecimento destes 

profissionais, como concluem os autores: 

 

“As condições de trabalho e de saúde dos motoristas de 

transporte coletivo urbano podem ser consideradas fontes dos 

distúrbios orgânicos ou psíquicos que acometem esses 

profissionais. Aspectos como as instalações de apoio 

(terminais, sanitários, etc.) e o trânsito como um todo 
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(engarrafamentos, outros veículos da via, clima, etc.) são 

fontes constantes de estresse... Se for considerado que este é 

o local diário de trabalho, é possível inferir um nível alto de 

desgaste tanto físico quanto mental, do motorista... Estar 

constantemente sob vigilância, seja de fiscais ou dos próprios 

passageiros, é uma forma de pressão psicológica... É o único 

responsável pelo cumprimento da tarefa de transportar 

pessoas, suas decisões têm que ser tomadas visando 

preservar a integridade física dos passageiros além da sua 

própria e a manutenção do equipamento (ônibus),restando-lhe, 

ainda, o ônus do desgaste mental...”  

 

Estudo realizado na Bahia, com aproximadamente 50% dos 

motoristas de uma das empresas de ônibus urbano que atua na cidade de 

Salvador, relatado por SOUSA (2005), aponta que “apesar de 62,2% dos 

motoristas relatarem baixo estresse, enquanto 37,8% relataram alto 

estresse, observou-se um índice elevado de acidentes de trânsito (59,5%) e 

outros comportamentos de risco, considerados indicadores de estresse 

ocupacional”. TEIXEIRA & FISCHER (2008), citam o mal súbito/estresse 

como responsável por 28,8% das doenças do trabalho entre os motoristas 

de ônibus, segundo levantamento a partir dos dados de acidente de trabalho 

no Estado de São Paulo entre 1997 e 1999.  

 

Esta associação entre estresse e a atividade laboral dos motoristas já 

era foco de atenção de EVANS & CARRÉRE (1991) que, em estudo com 

motoristas de ônibus urbano que trabalhavam em turno diurno em uma área 

específica da cidade de Los Angeles nos Estados Unidos, demonstram 
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existir um alto grau de associação entre a exposição ao tráfego pesado nos 

horários de pico e níveis de catecolaminas urinárias, identificando relação 

entre a percepção de controle sobre o trabalho nestas situações e o estresse 

psicofisiológico. ARONSSON & RISSLER (1998), em estudo com amostra 

de motoristas de ônibus da empresa pública de Estocolmo na Suécia, 

demonstraram níveis de excreção aumentados de adrenalina, noradrenalina 

e cortisol durante o trabalho em comparação com situação controle 

(motoristas realizando atividades não relacionadas à exposição ao trânsito, 

como treinamentos em sala de aula). MEIJMAN & KOMPIER (1998), 

utilizando dados de 4 estudos inter-relacionados, envolvendo motoristas de 

ônibus urbano da Holanda (principalmente da cidade de Groningen), 

correlacionaram o estresse psicofisiológico com a situação de trabalho que 

associa grande pressão para que se cumpra os horários das linhas ao pouco 

tempo de descanso. 

 

Quando avaliam-se as consequências decorrentes das situações de 

trabalho a que os motoristas de ônibus urbano estão expostos, destacam-se 

dois pontos principais: o aumento do número de acidentes e o adoecimento 

físico e psíquicos destes profissionais (MORENO & ROTENBERG, 2009; 

ULCHÔA et al., 2010, 2011). 

 

WALDVOGEL (1999), em estudo utilizando dados do Instituto 

Nacional do Seguro Social e de declarações de óbito enviadas pelos 

cartórios à Fundação Seade, cita os acidentes envolvendo veículos 
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motorizados como uma das principais causas de mortalidade associadas ao 

trabalho (juntamente com homicídios e atropelamentos), problema que já era 

identificado na década anterior ao seu estudo, como detectado por LUCCA & 

MENDES (1993) em avaliação de dados da década de 1980 do mesmo 

Instituto, quando o setor de transporte era responsável por 

aproximadamente 15% das mortes por acidentes de trabalho. TEIXEIRA & 

FISCHER (2008), em análise de dados da Previdência Social na região 

metropolitana de São Paulo, entre 1997 e 1999, referentes a 1760 

motoristas de ônibus, citam os choques e colisões como a 3ª maior causa de 

acidentes de trabalho entre a categoria (14,2% do total). OLIVEIRA & 

PINHEIRO (2007), em amostra de motoristas de ônibus que atuavam nas 

empresas de Natal – RN, avaliaram a questão dos acidentes de trânsito 

envolvendo estes profissionais e constataram que as variáveis mais 

associadas ao envolvimento em acidentes eram realização de horas extras, 

trabalho em período de férias, emissão de atestados médicos (evidência de 

presenteísmo), reclamações de passageiros, sonolência diurna excessiva e 

preocupação com sono, dirigir atrasado e problemas familiares. Estes 

autores concluíram que o envolvimento de motoristas de ônibus em 

acidentes de trânsito está diretamente relacionado às condições de trabalho 

e às políticas de saúde e segurança pública. COSTA et al. (2003) 

constataram que medo de acidente está associado a um aumento de 71% 

na chance de estresse, em amostra de 984 motoristas de ônibus que 

atuavam em Belo Horizonte – MG. O mesmo estudo identificou que estes 

motoristas apresentavam associação entre o estresse aumentado e medo de 
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acidente, medo de assalto, extensão da jornada e horário alternante ou 

irregular. 

 

Os distúrbios psíquicos são frequentes nesta população. Dados da 

Previdência Social, relativos ao ano de 2013, de acompanhamento dos 

benefícios concedidos pelo código da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas - CNAE da categoria (CNAE 4921.3 – transporte rodoviário 

coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região 

metropolitana), mostram que durante aquele ano houve 3.014 afastamentos 

por doenças psíquicas (CID F) em um universo de 16.020 afastamentos 

destes profissionais, o que representa 18,8%. Este número é 

proporcionalmente bastante superior aos afastamentos por doenças 

psíquicas (CID F) quando se considera os dados gerais relativos à todos os 

segurados, que representaram 8,9% do total de benefícios concedidos pela 

Previdência Social no ano de 2013 (AESP, 2013). 

 

SOUZA & SILVA (1998) realizaram estudo para avaliar o risco de 

distúrbio psiquiátricos menores em motoristas de ônibus na ativa da região 

metropolitana de São Paulo, onde observou-se prevalência de 13%. Tal 

pesquisa identificou como fatores de risco associados ao adoecimento o 

trânsito intenso, déficit de sono e alterações na escala de trabalho. Houve 

ainda associação entre adoecimento e absenteísmo, o que aponta para o 

grande impacto financeiro tanto para os profissionais, como para as 

empresas e a população usuária dos serviços de transporte público.  
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Outro estudo, conduzido por ASSUNÇÃO & SILVA (2013), com 

motoristas e cobradores de ônibus em atividade da região metropolitana de 

Belo Horizonte constatou prevalência de transtornos mentais comuns de 

23,6%. Condições do trânsito (apenas na análise bivariada), condições 

internas dos ônibus, renda mais elevada, comportamentos nocivos e 

situação vulnerável de saúde foram fatores associados com a maior 

incidência de quadros psiquiátricos. O estudo mostra ainda que 13% dos 

profissionais avaliados apresentava suspeição de uso abusivo de álcool. 

 

DEUS (2005), em amostra de 182 motoristas que trabalhavam em 

uma empresa de ônibus da cidade de Florianópolis - SC, identificou que 34% 

dos profissionais estavam classificados na categoria de estresse elevado. 

Quanto à ansiedade, 28% apresentavam grau “moderado” e 19% entre “um 

pouco alto” e “alto”.  

 

Estudos realizados no Brasil com outras categorias de motoristas 

profissionais também ilustram a abrangência do problema. Pesquisa com 

motoristas de caminhão em atividade mostram prevalência de 6,1% de 

distúrbios psiquiátricos menores nesta população, que está associada à alta 

demanda de trabalho, ao baixo suporte social e a jornadas extensas diárias. 

Também é alto o consumo de drogas estimulantes entre estes profissionais, 

que as utilizam como forma de amenizar os efeitos da exposição às 

situações de trabalho desfavoráveis. Outro estudo mostra alterações dos 
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níveis de cortisol dos motoristas profissionais, que apresenta variação 

associada às diferentes situações de trabalho a que estão expostos 

(MORENO & ROTENBERG, 2009; ULCHÔA et al., 2010, 2011). 

 

Trabalhos conduzidos no exterior revelam a gravidade do problema 

enfrentado pela categoria em outros países. Pesquisa realizada na Itália, 

com motoristas de duas empresas de transporte público, associou demanda, 

suporte da chefia, relacionamentos interpessoais e trocas de escala ao 

estresse psicológico em motoristas de ônibus (ROMEO, 2012). Outra 

pesquisa, realizada em Nova York, que investigava as causas de morte em 

motoristas de ônibus urbano, evidenciou que estes profissionais morriam 

mais por doenças mentais, alcoolismo e doenças cardíacas isquêmicas, 

quando comparados à população (MICHAELS & ZOLOTH, 1991). BHATT 

(2012) em estudo realizado com motoristas de ônibus na Índia, em atividade 

há pelo menos 10 anos, constatou que 74% da amostra queixava-se de 

problemas no “sistema nervoso” e 60% apresentavam alterações de sono.  

RUIZ-GROSSO et al. (2014) em estudo com esta população, constataram 

que o abuso de álcool, depressão, sintomas ansiosos e da síndrome de 

burnout são mais incidentes entre motoristas de ônibus das empresas de 

Lima – Peru em comparação com a população geral.  O abuso de álcool 

entre os condutores de ônibus é preocupação também entre os cubanos. 

GARCELL et al (2006) alertam para os riscos deste consumo para a 

população de seu país. Coorte espanhola realizada com motoristas de 

ônibus urbano da companhia metropolitana de Barcelona, utilizando o 
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“Questionário sobre Conteúdo do Trabalho” (Job Content Questionnaire), 

identificou associação entre percepção de alta demanda psicológica e 

acidentes envolvendo os veículos (GIMENO et al., 2004). Outra pesquisa 

realizada em Istambul na Turquia identificou que o estresse e a falta de 

tempo para atividades prazerosas durante o período de trabalho estavam 

associados a alterações na saúde psicológica dos motoristas de ônibus que 

atuavam na parte europeia da cidade. O mesmo estudo constatou que 

sintomas somáticos, ansiedade elevada, irritabilidade e presença de ideias 

paranoides eram mais comuns em trabalhadores com mais tempo de 

atuação na profissão (ISSEVER et al., 2002). Estudo canadense conduzido 

por BRUNET et al. (1998) avaliou a exposição de uma amostra estratificada 

de 699 motoristas de ônibus urbano, que atuavam na cidade de Montreal no 

Canadá, a eventos traumáticos relacionados ao trabalho, detectando que 

68,1% dos profissionais estudados havia sido exposto a pelo menos um 

evento traumático durante a vida laboral, sendo que a grande maioria destes 

(70,4% dos expostos) referia ter vivenciado múltiplos eventos, o que eleva 

marcadamente o risco de desenvolvimento de quadros de transtornos 

reativos ao estresse, como os quadros de estresse pós traumático, e de 

quadros de alteração do humor.  
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2. HIPÓTESE 

 

- Existe associação entre os fatores psicossociais do trabalho e o 

adoecimento psíquico dos motoristas de ônibus urbano. 

 

Para tanto foram formuladas as seguintes questões: 

 

- Qual a prevalência de sintomas de alterações de humor, ansiedade 

e relacionados ao uso de álcool nos motoristas de ônibus urbano atendidos 

no ambulatório do Serviço de Saúde Ocupacional do ICHC-FMUSP? 

 

- Demanda, controle, suporte social, esforço, recompensa e 

comprometimento pessoal com o trabalho são fatores psicossociais do 

trabalho associados aos transtornos mentais dos motoristas de ônibus 

urbano? 
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3. OBJETIVOS 

 

a) Objetivos gerais: 

 

- Verificar o nível de ansiedade e de sintomas depressivos e traçar um 

perfil de uso de álcool nos motoristas de ônibus urbano, que foram 

encaminhados para o atendimento médico no Serviço de Saúde 

Ocupacional do ICHC-FMUSP. 

- Identificar fatores de risco psicossocial do trabalho associados a este 

perfil. 

 

b) Objetivos específicos:  

 

- Quantificar o nível de ansiedade e de sintomas depressivos. 

- Traçar um perfil de uso de álcool nesta população.  

- Identificar fatores de risco psicossocial do trabalho sob o prisma dos 

modelos Demanda-Controle-Suporte Social e Desequilíbrio Esforço-

Recompensa. 

- Descrever as situações de trabalho, sob o prisma dos modelos acima, a 

partir de casos atendidos no SSO. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 UNIVERSO DE ESTUDO  

 

A população do estudo é composta por profissionais motoristas de 

ônibus urbano, provenientes da região metropolitana de São Paulo, que 

foram encaminhados para atendimento médico no Serviço de Saúde 

Ocupacional do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

 

A amostra foi de conveniência, constituída por todos os motoristas de 

ônibus urbano que foram encaminhados ao SSO pelo sindicato da categoria 

ou por unidades de atendimento público à saúde (SUS), entre outubro de 

2010 a abril de 2013, e que preenchiam os critérios de inclusão da pesquisa, 

independentemente da hipótese diagnóstica inicial. 

 

Foram incluídos na pesquisa 202 indivíduos que preencheram os 

critérios de inclusão do estudo (item 4.1.1). Destes, 27 foram excluídos por 

preenchimento incompleto dos questionários e 1 indivíduo foi excluído por 

ser diagnosticado como portador de transtorno delirante (F20-F29 da CID 

10) após a coleta dos dados. 
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4.1.1 Critérios de inclusão  

 

a) Trabalhadores que passaram por uma triagem ocupacional no SSO. 

b) Exerciam a atividade profissional por, no mínimo, 3 anos anteriores à 

data da triagem. 

c) Faixa etária entre 23 e 65 anos. 

d) Trabalhadores de ambos os sexos. 

e) Não apresentaram diagnósticos de transtornos delirantes, transtornos 

mentais orgânicos e transtornos de desenvolvimento confirmados 

através de consulta médica no Serviço de Saúde Ocupacional. 

f) Leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

4.1.2 Critérios de exclusão  

 

a) Motoristas com formulários com preenchimento incompleto. 

b) Apresentaram diagnósticos de transtornos delirantes, transtornos 

mentais orgânicos e transtornos de desenvolvimento em qualquer 

momento do seguimento no SSO. 



 

 

52 
 

4.2 COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu entre outubro de 2010 a abril de 2013. 

Foram coletados dados do prontuário/questionário padrão do SSO (Anexo 

IV), obtidos através das consultas médicas realizadas pelo Médico do 

Trabalho e pelo Psiquiatra.  

 

 Foram utilizados questionários autoaplicáveis e questionários 

aplicados pelos psicólogos do Curso de Aprimoramento em Saúde e 

Trabalho do Serviço de Saúde Ocupacional, na ocasião da matrícula do 

paciente. Os questionários (Anexos V ao IX) utilizados neste estudo foram 

todos validados no Brasil. 

 

Os dados que foram obtidos através da consulta médica e dos 

questionários referem-se às características sócio-demográficas, atividades 

profissionais, condições de trabalho, utilização de álcool, sintomas de 

ansiedade e depressão, organização do trabalho/fatores psicossociais, 

exames realizados e diagnóstico médico.  

 

Todas as informações obtidas foram inseridas em planilhas 

eletrônicas do programa de computador (“software”) Microsoft Excel, versões 

2003 e 2013, duplamente checadas por dois dos pesquisadores envolvidos 

no projeto. 
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4.2.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os questionários utilizados neste estudo foram: 

 

a) AUDIT (Anexo V): todos os motoristas responderam a uma versão 

adaptada do "Alcohol Use Disorders Identification Test" (AUDIT), 

questionário preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

para avaliação do padrão de consumo de álcool (FIGLIE et al., 1997). 

Essa escala é um instrumento desenvolvido com a finalidade de 

identificar pessoas com consumo de risco, uso nocivo e dependência 

de álcool. O AUDIT consiste de dez questões que avaliam o consumo 

desta substância nos últimos 12 meses. O escore varia de 0 a 40 e 

uma pontuação igual ou superior a oito indica a necessidade de um 

diagnóstico mais específico. É um teste que tem sido extensivamente 

utilizado nos serviços primários de saúde e em serviços de urgência, 

na população geral, em estudantes universitários e adolescentes 

(SEGATO et al., 2008). A versão em português do AUDIT foi 

desenvolvida por MÉNDEZ (1999) e, posteriormente, adaptada por 

LIMA et al. (2005). A aplicação não requer treinamento especializado 

e foi realizada pelos aprimorandos do Serviço de Psicologia do 

Serviço de Saúde Ocupacional. Para sua interpretação considerou-se 

a somatória de pontos correspondentes às respostas: 0 (sem 

consumo), 1-7 (consumo de baixo risco), 8-19 (consumo 
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nocivo/abuso), 20-40 (dependência). Neste estudo considerou-se 

como resultados positivos os escores iguais ou superiores a 8. 

 

b) Inventário de depressão de Beck – BDI (Anexo VI): todos os 

participantes responderam ao questionário, que foi desenvolvido por 

Beck e colaboradores em 1961 para avaliar a intensidade de quadros 

de depressão (BECK et al., 1988). Os itens do questionário foram 

desenvolvidos a partir de observações clínicas de pacientes 

deprimidos, sendo selecionados sintomas específicos da depressão. 

O BDI revelou-se um instrumento com alta confiabilidade e boa 

validade quando comparado com o diagnóstico realizado por 

profissionais. Houve concordância em 97% dos diagnósticos 

realizados. O questionário foi traduzido para o português em 1982 e 

validado por GORENSTEIN & ANDRADE (1998), tendo seu 

desempenho comparado com a State-Trait Anxiety Inventory (STAI) e 

com a escala de Hamilton. O BDI discrimina indivíduos normais de 

deprimidos ou ansiosos (GORENSTEIN & ANDRADE, 1998) e é uma 

das escalas mais utilizadas para avaliação de depressão. O BDI é um 

instrumento estruturado, composto de 21 categorias de sintomas e 

atitudes, que descrevem manifestações comportamentais cognitivas 

afetivas e somáticas da depressão. Cada categoria contém 4 

alternativas que expressam níveis de gravidade dos sintomas 

depressivos. A pontuação para cada categoria, varia de 0 a 3, sendo 

0 a ausência dos sintomas depressivos e 3 a presença dos sintomas 
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mais intensos. De acordo com Beck a escolha do ponto de corte 

adequado depende da natureza da amostra e dos objetivos do 

estudo. Para amostras de pacientes com transtorno afetivo o "Center 

for Cognitive Therapy" (BECK et al., 1988) recomenda os seguintes 

pontos de corte: menor que 10 (sem depressão ou depressão 

mínima), 10-18 (depressão leve a moderada), 19-29 (depressão 

moderada a grave), 30-63 (depressão grave). Já para amostras não 

diagnosticadas as diretrizes são diferentes. Segundo GORENSTEIN 

& ANDRADE (1998), Steer e Kendall recomendam escores acima de 

15 para detectar disforia e concluem que o termo "depressão" deve 

ser apenas utilizado para os indivíduos com escores acima de 20, 

preferencialmente com diagnóstico clínico concomitante. Neste 

estudo foram considerados positivos os valores maiores ou iguais a 

15 para indicativo de presença de disforia e maiores ou iguais a 20 

para indicativo de presença de depressão. 

 

c) Inventário de ansiedade de Beck – BAI (Anexo VII): todos os 

motoristas responderam à versão do questionário traduzida e 

adaptada para o português do Brasil por CUNHA (2001), que foi 

desenvolvido para avaliar o rigor dos sintomas de ansiedade em 

pacientes com quadros de humor (BECK et al., 1988). Selecionaram-

se 21 itens que refletissem somaticamente, afetivamente e 

cognitivamente os sintomas característicos de ansiedade mas não de 

depressão, o que permite que se discrimine tais quadros. Esta lista de 
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verificação de ansiedade mostrou uma boa consistência interna. A 

escala consiste de 21 itens descrevendo sintomas comuns em 

quadros de ansiedade. Ao entrevistado é perguntado o quanto ele ou 

ela sentem-se incomodados por cada sintoma, durante a semana que 

passou, dentro de uma escala de 4 pontos, variando de 0 

(absolutamente) a 3 (gravemente). Os itens somados resultam em 

escore total que pode variar de 0 a 63. Escores no intervalo 0-7 são 

interpretados como grau mínimo de ansiedade, 8-15 como ansiedade 

média, 16-25 como ansiedade moderada e 26-63 como ansiedade 

severa (BECK et al., 1988; CUNHA, 2001). Neste estudo foram 

considerados como casos positivos os 2 últimos grupos (escore 16-

63), como indicativo de presença de transtornos ansiosos. 

 

d) Questionário “Job Stress Scale” - JSS (Anexo VIII): todos os 

participantes responderam ao questionário, versão do “Swedish 

Demand-Control-Support Questionnaire (DCSQ)”, elaborado por 

THEORELL et al. (1988) e que é uma versão reduzida do “The Job 

Content Questionnaire” (JCQ) de autoria de KARASEK et al. (1998). 

Utilizou-se neste estudo a tradução, adaptação e validação do 

questionário no Brasil elaborada por ALVES et al. (2004), que foi 

denominado como “Job Stress Scale (JSS)”. Atualmente é 

denominado “Escala Sueca de Demanda-Controle-Apoio Social” 

(AGUIAR et al., 2010; GRIEP et al., 2011). O questionário é composto 

por 17 questões estruturadas em escalas tipo Likert de 4 pontos: 5 
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sobre demanda psicológica (ritmo, volume, tempo de realização do 

trabalho e existência de solicitações conflitantes), 6 sobre controle 

(aprendizado, criatividade, habilidade, diferenciação das tarefas e 

repetição no trabalho) e 6 relativas ao apoio social. Os domínios 

demanda e controle possuem ambos 1 escore reverso (questões 4 e 

9). Sua análise permite que, além da análise isolada de cada 

dimensão, sejam classificadas as condições de trabalho de acordo os 

quadrantes do modelo: trabalho ativo, trabalho passivo, trabalho de 

baixa exigência e de alta exigência (ARAÚJO et al., 2003). Os pontos 

de corte estabelecidos para delimitar os quadrantes foram o ponto 

médio de cada dimensão: 12,5 para demanda, 15,5 para controle, 

15,5 para apoio social. Por tratar-se de amostra de conveniência, 

constituída de profissionais já acometidos por alguma patologia física 

ou psíquica, que em sua grande maioria classifica-se numa situação 

de trabalho de alta exigência (mais de 80% da amostra), optou-se por 

não se estudar os resultados utilizando-se os quadrantes durante a 

fase de análise estatística dos dados. A análise foi realizada 

individualmente para cada um dos domínios (demanda, controle e 

suporte social). A distribuição dos casos em quadrantes foi mantida 

apenas na análise descritiva dos dados.  

 

e) Questionário “Effort-Reward Imbalance” – ERI (Anexo IX): todos os 

motoristas responderam às questões da versão reduzida do ERI, 

elaborado por SIEGRIST (1996), adaptada e validada no Brasil por 
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CHOR et al. (2008). A versão é composta por 23 perguntas, sendo 6 

sobre esforço (escala que varia de 6 a 24 pontos), 11 sobre 

recompensa (escala que varia de 11 a 55 pontos – escore reverso) e 

6 sobre comprometimento pessoal no trabalho (que varia de 6 a 24 

pontos, sendo a questão 20 com escore reverso). O índice utilizado 

para indicar a percepção do trabalhador acerca da sua condição de 

trabalho foi calculado pela fórmula:  

 

onde “e” é a pontuação obtida pela somatória da dimensão esforço, 

“r” é a pontuação obtida pela somatória da dimensão recompensa e 

“c” é um fator de correção considerando o número de itens do 

questionário. O valor obtido para o fator de correção foi 0,545454. Foi 

considerado como indicador de desequilíbrio (alto esforço e baixa 

recompensa) índice superior a um (>1,0). Foi considerado como 

indicador de equilíbrio índice igual ou abaixo de um (≤1,0). O ponto de 

corte na escala de excesso de comprometimento pessoal com o 

trabalho, que indica maior ou menor exposição, foi seu ponto médio 

(15,5).  

   

 



 

 

59 
 

4.3 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis dependentes do estudo são: 

 

a) Indicativo de presença de disforia e depressão; 

b) Indicativo de presença de transtornos ansiosos; 

c) Indicativo de consumo nocivo, abuso e/ou dependência de 

álcool.  

 

 

As variáveis independentes consideradas no estudo foram: 

 

a) Dados demográficos: sexo e idade; 

b) Dados de percepção de fatores psicossociais do trabalho: 

demanda, controle, apoio social, desequilíbrio esforço-

recompensa e comprometimento pessoal com o trabalho. 
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.4.1 Análise descritiva e analítica 

 

As características de todas as pessoas do estudo foram descritas com 

uso de frequências absolutas e relativas para as variáveis qualitativas e com 

uso de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) 

para as variáveis quantitativas (KIRKWOOD & STERNE, 2006).  

 

As características qualitativas foram descritas segundo o indicativo de 

diagnóstico de depressão, ansiedade e consumo excessivo de álcool e 

verificada a associação com cada quadro com uso de testes qui-quadrado 

ou testes exatos de Fisher ou testes da razão de verossimilhanças 

(KIRKWOOD & STERNE, 2006). As características quantitativas foram 

descritas segundo cada indicativo de diagnóstico e comparadas com uso de 

testes t-Student (KIRKWOOD & STERNE, 2006). Foram estimados os odds 

ratio bivariados com os respectivos intervalos, com 95% de confiança para 

estimar os efeitos de cada característica nos quadros. 

 

Foram estimados modelos de regressão logística múltipla (HOSMER 

e LEMESHOW, 2000) para cada um dos indicativos de diagnóstico, 

selecionando-se as variáveis que nos testes bivariados apresentaram níveis 

de significância inferiores a 0,20 (p<0,20), mantendo-se nos modelos finais 

apenas as variáveis com nível de significância inferior a 0,05 (p<0,05). A 
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variável sexo não foi utilizada neste modelo devido ao pequeno número de 

mulheres participantes da pesquisa (10). 

 

Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. Foram 

utilizados os softwares SPSS v.20.0 e Microsoft Excel v.2003 e v.2013. 

 

 

4.4.2 Análise de confiabilidade dos instrumentos 

 

Foram utilizados apenas questionários já adaptados e validados para 

uso no Brasil, todos em versão traduzida para o português. Quanto aos 

questionários AUDIT, BDI e BAI, por tratarem-se de instrumentos de uso 

frequente em pesquisas clínicas realizadas no país, que já foram vastamente 

analisados quanto à consistência interna, optou-se pela não realização desta 

análise para a população estudada (SEGATO et al., 2008; MÉNDEZ, 1999; 

LIMA et al., 2005, GORENSTEIN & ANDRADE, 1998; CUNHA, 2001).  

 

Para os questionários JSS e ERI, apesar de terem sido validados para 

uso no Brasil (ARAÚJO et al., 2003; ALVES et al., 2004; CHOR et al., 2008), 

foi realizada análise de consistência interna, por tratar-se de população 

específica (motoristas de ônibus urbano) e pouco estudada por tais modelos. 

Foi calculado o alpha de Cronbach total para cada domínio dos 

questionários, bem como para cada questão quando retirada do domínio 

(GEORGE & MALLERY, 2003). 
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4.4.3 Descrição das situações de trabalho a partir de casos 

atendidos no SSO 

 

Foram selecionados seis casos, entre os participantes da pesquisa, 

para descrição das situações de trabalho e das repercussões na saúde. A 

seleção ocorreu privilegiando casos que explicitassem os resultados 

quantitativos obtidos pelo estudo, sob o prisma dos modelos Demanda-

Controle-Suporte Social e Desequilíbrio Esforço-Recompensa. São casos 

que representam os atendimentos por mostrarem situações frequentes 

relatadas pelos motoristas em seguimento no Serviço de Saúde Ocupacional 

– SSO do ICHC da FMUSP. Buscou-se ainda, com os casos, ilustrar 

situações que influenciaram na gravidade e/ou na duração da incapacidade 

laboral apresentada por estes profissionais devido aos sintomas psíquicos 

apresentados. 

 

Os seis pacientes foram entrevistados por médico do trabalho do 

SSO, que preencheu prontuário/questionário padrão (Anexo IV) com itens 

acerca das situações de trabalho. Foi realizada ainda uma anamnese 

completa, também anexada ao prontuário de cada paciente, da qual foram 

destacados os fatores psicossociais do trabalho identificados como 

potencialmente relacionados ao adoecimento psíquico destes profissionais. 

 

Os casos são descritos nas categorias: identificação, 

demandas/esforço, controle, apoio social, recompensas e efeitos na saúde.  
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Após a descrição dos casos, as situações semelhantes identificadas 

nos relatos são abordadas com detalhamento dos fatores psicossociais do 

trabalho, com base em todos os atendimentos de motoristas realizados no 

SSO. Este detalhamento foi realizado a partir de análise dos prontuários 

médicos, onde consta a evolução clínica dos 174 casos avaliados nesta 

pesquisa, incluindo os relatos que os profissionais fizeram acerca das 

situações de trabalho vivenciadas. 

 

Os fatores psicossociais do trabalho são descritos nas categorias: 

demandas/esforço (pausas, horas extras e relacionamento com os usuários), 

controle (não participação no planejamento e autonomia no trabalho), apoio 

social (pressão excessiva das empresas, relacionamento com a chefia e 

relacionamento com os usuários), recompensas (impossibilidade de 

aprendizado) e efeitos na saúde (processo de adoecimento). 
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4.5 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da 

Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), 

com processo n° 413/11 (Anexo I). 

 

 O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 

com processo n° 0584/10 (Anexo II). 

 

 A pesquisa não envolveu exposição dos participantes a riscos físicos, 

sociais ou legais, sendo realizada apenas coleta de dados. A participação no 

estudo foi voluntária e todos os participantes preencheram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo III). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

TABELA 1: Resumo da descrição das características e questionários avaliados nos 

pacientes. 

 

 

Foram incluídos na pesquisa 202 motoristas de ônibus urbanos, 

sendo que 28 destes foram excluídos por preenchimento incompleto dos 
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questionários (27) e diagnostico de transtorno delirante (F20-F29 da CID 10) 

após a coleta dos dados (1). Após as perdas, o número final de participantes 

foi de 174.  A TABELA 1 apresenta o resumo da análise descritiva do 

estudo. 

 

 

5.1.1 Dados demográficos 

 

O estudo foi composto por motorista de ônibus do sexo masculino em 

sua maioria (94,3%), com participação de apenas 10 mulheres. A idade 

média dos motoristas foi de 43,5 anos, variando de 24 anos a 63 anos. A 

distribuição por idade é apresenta na FIGURA 3. 

 

 

FIGURA 3: Representação gráfica da distribuição da amostra por idade. 
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5.1.2 Dados de percepção de fatores psicossociais do trabalho 

 

5.1.2.1 Modelo Demanda-Controle-Suporte Social 

 

Quanto à percepção de fatores psicossociais do trabalho relativos ao 

Modelo Demanda-Controle-Suporte Social, coletados com a aplicação do 

questionário Job Stress Scale, foram avaliados três domínios: demanda, 

controle e suporte social.  

 

As questões 1 a 5 são referentes ao domínio demanda e avaliam, 

respectivamente: rapidez das tarefas, intensidade do trabalho, exigência do 

trabalho, tempo suficiente para execução da tarefa e exigências 

contraditórias. 

 

As questões 6 a 11 tratam do domínio controle e avaliam, 

respectivamente: possibilidade de aprender, exigência de conhecimentos 

especializados, exigência de iniciativas, repetição das tarefas, escolha de 

como fazer e escolha do que fazer. 

 

Já as questões 12 a 17 abordam o domínio suporte social e avaliam, 

respectivamente: ambiente calmo, relacionamentos bons, apoio dos colegas, 

compreensão dos colegas, relacionamento com a chefia e gostar de 

trabalhar com os colegas. 
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A TABELA 2 mostra a frequência das respostas para cada questão do 

instrumento. 

 

TABELA 2: Frequência das respostas para cada questão do questionário Job Stress Scale. 

O Escore total representa a soma dos n multiplicados pelos respectivos valores (1-4). 

 

 

 

 

93,1% dos motoristas considera seu trabalho como de alta demanda 

psicológica e 87,4% considera ter baixo grau de controle sobre as 

atividades. A FIGURA 4 e a TABELA 3 mostram a distribuição dos casos nas 

quatro experiências de trabalho possíveis considerando os domínios 

demanda e controle conjuntamente.  
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FIGURA 4: Representação gráfica da distribuição dos casos nas quatro experiências de 

trabalho do Modelo Demanda-Controle. 

 

 

TABELA 3: Distribuição dos casos nas experiências de trabalho do Modelo Demanda-

Controle. 

 

 

Quanto à percepção do suporte social no ambiente de trabalho, a 

distribuição é mais uniforme, com 42,5% dos motoristas referindo alto 

suporte e 57,5% referindo baixo suporte. 
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5.1.2.1 Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa 

 

A percepção de fatores psicossociais do trabalho pelo Modelo 

Desequilíbrio Esforço-Recompensa, obtida com a aplicação do questionário 

Effort-Reward Imbalance, avaliou dois aspectos: equilíbrio/desequilíbrio 

entre esforço e recompensa e o comprometimento pessoal com o trabalho.  

 

As questões 1 a 6 são referentes ao domínio esforço e avaliam, 

respectivamente: pressão por tempo, incomodo no trabalho, 

responsabilidade, pressão para realizar horas extras, esforço físico e 

exigência crescente. 

 

As questões 7 a 17 tratam do domínio recompensa e avaliam, 

respectivamente: respeito da chefia, respeito dos colegas, apoio, tratamento 

injusto, promoção, mudanças, estabilidade, posição ocupada, 

reconhecimento, chances futuras e salário. 

 

Já as questões 18 a 23 abordam o comprometimento pessoal com o 

trabalho e avaliam, respectivamente: pressão por tempo, preocupação 

matinal, conseguir relaxar no final do dia, sacrifício pelo trabalho, 

pensamento no trabalho ao ir dormir e dificuldade para dormir por 

preocupações do trabalho. 
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A TABELA 4 mostra a frequência das respostas para cada questão do 

instrumento. 

 

TABELA 4: Frequência das respostas para cada questão do questionário Effort-Reward 

Imbalance Questionnaire. O Escore total representa a soma dos n multiplicados pelos 

respectivos valores (1-5). 

 

 

 

 

A maioria dos motoristas de ônibus avaliados (107) considerava que a 

relação esforço-recompensa apresentava desequilíbrio, o que representa 

61,5% da amostra. Na avaliação do comprometimento pessoal com o 

trabalho, este fator foi considerado alto pela maioria expressiva da amostra 

(135), o que representa 77,6% dos motoristas.  
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Considerando-se as três hipóteses de risco de adoecimento 

formuladas por SIEGRIST (2002) no Modelo Desequilíbrio Esforço-

Recompensa, encontram-se na situação de desequilíbrio 107 motoristas 

(61,5% da amostra). Na situação de excesso de comprometimento 

(equilíbrio esforço-recompensa com excesso de comprometimento) 39 

profissionais (22,4% da amostra). A somatória dos pacientes enquadrados 

nestas duas hipóteses totaliza 146 motoristas, representando 83,9% da 

amostra em situação de risco de adoecimento.  

 

Dentre os participantes classificados como em situação de risco, 96 

contemplam os critérios da hipótese interativa formulada pelo autor 

(desequilíbrio esforço-recompensa e excesso de comprometimento), o que 

representa 55,2 % da amostra.  

 

 

5.1.3 Dados relativos aos transtornos psíquicos 

 

5.1.3.1 Transtornos depressivos 

 

Os dados referentes à presença de sintomas indicativos de quadros 

de disforia e depressão foram obtidos aplicando-se o Inventário de 

Depressão de Beck - BDI. A maior parte da amostra (60,9%) apresentou 

escores iguais ou maiores que 15, caracterizando a presença de sintomas 
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indicativos de quadros depressivos. Deste, 47,7% apresentavam sintomas 

sugestivos de quadro depressivo e 13,3% sintomas sugestivos de disforia.  

 

 

5.1.3.2 Transtornos ansiosos 

 

Os dados referentes à presença de sintomas indicativos de quadros 

de ansiedade foram obtidos aplicando-se o Inventário de Ansiedade de Beck 

- BAI. A maior parte da amostra (71,3%) apresentou escores iguais ou 

maiores que 16, caracterizando a indicação de presença de transtorno 

ansioso. Os escores correspondentes a graus mínimo e médio de sintomas 

ansiosos foram classificados como indicativos de ausência de transtorno de 

ansiedade. A distribuição dos casos está representada na FIGURA 5.  

 

FIGURA 5: Representação gráfica da distribuição dos casos segundo a presença de 

sintomas indicativos de transtorno ansioso. 
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5.1.3.3 Uso de álcool 

 

Os dados referentes ao uso de álcool foram obtidos aplicando-se o 

questionário Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT. 

Aproximadamente metade dos motoristas de ônibus (82) negou o uso de 

álcool. Outros 68 entrevistados informaram consumo classificado como de 

baixo risco. Por outro lado, 24 profissionais foram classificados como 

estando em situação de risco para o consumo de álcool. A FIGURA 6 mostra 

a distribuição dos profissionais segundo avaliação de risco para a presença 

de quadro de abuso/dependência de álcool. 

 

FIGURA 6: Representação gráfica da distribuição dos motoristas segundo avaliação de 

risco para a presença de quadro de abuso/dependência de álcool. 
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5.2 ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DOS INSTRUMENTOS 

 

5.2.1 Job Stress Scale – JSS  

 

A TABELA 5 mostra que a consistência interna do questionário 

JSS para os domínios demanda e controle não foi aceitável (alpha < 

0,5). Apenas para o suporte social os valores do alpha de Cronbach 

para o domínio como um todo e para cada questão, quando retirada 

do domínio, apresentou valor maior que 0,6.  

 

TABELA 5: Resultados dos testes de consistência interna para o questionário Job Stress 

Scale – JSS. 
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A explicação desta aparente inconsistência será avaliada a partir 

da discussão dos resultados da avaliação das situações de trabalho a 

que os motoristas de ônibus urbano estão expostos (item 6.1). 

 

As correlações das questões dos domínios demanda e controle 

com os totais destes domínios, excluindo-se cada questão, foi 

bastante baixa, indicando pouca contribuição das questões para seu 

respectivo domínio no questionário. 

 

 

5.2.2 Effort-Reward Imbalance Questionnaire – ERI  

 

A TABELA 6 mostra que os domínios esforço, recompensa e 

comprometimento apresentaram consistência interna de questionável 

a aceitável, sendo mais favorável para o domínio recompensa. Foram 

calculados o valor de alpha de Cronbach para os domínios como um 

todo e para cada questão, quando retirada do respectivo domínio. 
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TABELA 6. Resultados dos testes de consistência interna para o questionário Effort-Reward 

Imbalance. 
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5.3 ANÁLISE BIVARIADA 

 

5.3.1 Dados relativos aos transtornos depressivos 

 

Ao se analisar cada característica isoladamente, o sexo, a idade, a 

relação esforço-recompensa e o grau de comprometimento com o trabalho 

influenciaram estatisticamente na presença de sintomas indicativos de 

transtornos depressivos (p<0,05), como mostra a TABELA 7. 

 

TABELA 7: Descrição da indicação de presença de transtornos depressivos segundo cada 

característica de interesse e resultado dos testes estatísticos. 
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100% das mulheres estudadas apresentavam sintomas indicativos de 

quadros depressivos. Entre os homens, 96 motoristas apresentaram escores 

indicativos de transtornos depressivos, o que equivale a 58,5% da amostra. 

Para o sexo foi obtido valor de p=0,007.  

 

Quanto à idade, o grupo composto por motoristas com indicativo de 

diagnóstico de transtornos depressivos apresentou média de 42,3 anos. Este 

valor foi inferior à média de idade do grupo de pacientes sem indicativo de 

diagnóstico, que foi de 45,3 anos. Esta diferença foi estatisticamente 

significante com valor de p=0,020. A FIGURA 7 mostra a distribuição gráfica 

por idade dos casos, segundo a presença de sintomas indicativos de 

transtorno depressivo. 

 

Tanto a relação esforço-recompensa como o domínio 

comprometimento pessoal com o trabalho do questionário Effort-Reward 

Imbalance apresentaram associação significante com os quadros com 

indicativo de transtorno depressivo entre os motoristas avaliados, com valor 

de p<0,001. O risco de apresentar disforia/depressão foi 4,18 vezes maior 

para a situação de desequilíbrio esforço-recompensa e 6,05 vezes maior 

entre os profissionais com alto comprometimento.  
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FIGURA 7: Representação gráfica da distribuição dos casos, segundo a presença de 

sintomas indicativos de transtorno depressivo, por idade. 

 

 

 

Nenhum dos domínios do questionário Job Stress Scale, apresentou 

associação significante com os transtornos depressivos.  
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5.3.2 Dados relativos aos transtornos ansiosos 

 

Ao se analisar cada característica isoladamente, a relação esforço-

recompensa e o grau de comprometimento com o trabalho do questionário 

Effort-Reward Imbalance apresentaram associação significante com a 

presença de sintomas indicativos de diagnóstico de ansiedade entre os 

motoristas avaliados (p<0,05), como mostra a TABELA 8.  

 

 

TABELA 8: Descrição da indicação de presença de transtornos ansiosos segundo cada 

característica de interesse e resultado dos testes estatísticos. 

 

 

 

O risco de apresentar sintomas de transtorno de ansiedade foi 3,13 

maior entre os profissionais com desequilíbrio esforço-recompensa e 5,75 
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vezes maior entre os motoristas que referiam alto comprometimento pessoal 

com o trabalho pela avaliação do questionário.  

 

Nenhum dos domínios do questionário Job Stress Scale (demanda, 

controle e apoio social) apresentou associação significante com os 

transtornos de ansiedade, segundo a análise bivariada. 

 

 

5.3.3 Dados relativos ao abuso/dependência de álcool 

 

Ao se analisar cada característica isoladamente, apenas o nível de 

apoio social do questionário Job Stress Scale influenciou estatisticamente de 

maneira isolada no consumo de álcool (p<0,05), como mostra a TABELA 9. 

O alto nível de apoio social foi fator de proteção (OR=0,31) para o 

desenvolvimento dos quadros com valor de p=0,021. 

 

Os domínios demanda e controle não foram significantemente 

associados ao aumento do número de casos.  

 

Nenhum dos domínios do questionário Effort-Reward Imbalance 

apresentou associação significante com os valores indicativos de 

abuso/dependência de álcool aferidos pelo questionário AUDIT.  
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TABELA 9: Descrição do risco para a presença de quadro de abuso/dependência de álcool 

segundo cada característica de interesse e resultado dos testes estatísticos. 
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5.4 ANÁLISE DOS MODELOS DE REGRESSÃO LOGÍSTICA 

MÚLTIPLA 

 

A análise dos dados por regressão logística múltipla mostra que, para 

a presença de sintomas indicativos de transtornos depressivos, 

independente das demais características avaliadas nos motoristas, 

desequilíbrio esforço-recompensa aumenta em 2,84 vezes a chance de 

apresentar sintomas em comparação com motoristas com esforço-

recompensa equilibrado. O alto comprometimento com o trabalho acarreta 

chance de apresentar sintomas depressivos 4,14 vezes maior em relação a 

motoristas com baixo comprometimento com o trabalho. 

 

Com relação à presença de sintomas indicativos de transtornos 

ansiosos, ter alto controle reduz em 64% a chance de desenvolver o quadro. 

O alto comprometimento pessoal com o trabalho acarreta aumento de 6,17 

vezes na chance de apresentar os sintomas. 

 

Já o consumo de álcool só foi influenciado pelo apoio social, sendo 

que motoristas com alto apoio social apresentaram 69% menos chance de 

abuso/dependência de álcool comparado aos motoristas com baixo apoio 

social. 

 

A TABELA 10 traz o resumo dos resultados da análise utilizando-se 

os modelos de regressão logística múltipla. 
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TABELA 10: Resultado dos modelos de regressão logística múltipla para cada diagnóstico 

segundo as características dos motoristas. 
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5.5 DESCRIÇÃO DE CASOS 

 

a) Caso 1  

 

(exemplo de pressão excessiva no trabalho, conflitos com a chefia, 

associação com distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho e 

efeito colateral da medicação dificultando volta ao trabalho) 

 

Identificação: CS, 41 anos, masculino, casado, 2 filhas (18 e 20 anos), 

ensino médio completo, encaminhado ao SSO pelo médico neurologista do 

sindicato da categoria. Atuava como motorista de ônibus urbano desde 

2007, sendo que encontrava-se na empresa atual desde 2008 na data da 

avaliação, em 13/02/2012.  

 

Demandas/Esforço: atuando como motorista reserva, onde havia falta 

de motoristas naquela data. O horário usual de trabalho deveria ser das 

03:30 às 10:00, porém apresentava variação grande por conta das trocas 

frequentes de linha. Realizava em torno de 10 horas extras por semana. 

Poucas pausas entre viagens, já que havia atrasos frequentes no horário 

das linhas. Relata conflitos frequentes com passageiros e outros motoristas.  

Alto grau de atenção, gerando grande desgaste emocional. Alto grau de 

responsabilidade. 
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Controle: escalado para linhas diferentes a cada dia. Grande variação 

do horário de trabalho. Atuava sob pressão constante, sem controle de 

pausas. Informa ausência de controle sobre o ritmo de trabalho, em geral 

acima do limite tolerável. Exposição a diversos imprevistos (trânsito, excesso 

de passageiros, desvios no percurso, entre outros). Não participava do 

planejamento da maneira como ocorreria a execução das tarefas. Relata 

falta de autonomia durante trabalho. 

 

Apoio social: pressão frequente por parte da chefia, sentindo-se 

“oprimido”, já que era cobrado excessivamente e seu superior o fazia passar 

por “constrangimentos”. Sem queixas em relação aos demais colegas de 

trabalho. 

 

Recompensas: sensação de falta de possibilidade de aprendizado 

com o trabalho. Diz que sua qualidade de vida “caiu” muito, que sentia-se 

“prejudicado”, que “não é uma máquina” e que sentia-se como se estivesse 

“numa panela de pressão”. Apesar de toda a situação relatada, refere gostar 

da atividade. 

 

Efeitos na saúde: afirma que estava vivenciando situação de forte 

“estresse”, o que relaciona com o quadro de alteração de sono (insônia) que 

apresentava. Informa que procurou o médico do trabalho da empresa, que o 

encaminhou para tratamento especializado, iniciando uso de antidepressivo 

(Fluoxetina). Após o início do tratamento, foi afastado do trabalho pelo 
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médico do trabalho por apresentar sonolência durante a jornada de trabalho. 

Naquela data, apresentava ainda quadro de dor cervical e em dorso há 

aproximadamente 2 anos. Na avaliação psiquiátrica realizada no SSO 

negava quadros psíquicos anteriores ou qualquer evento estressante em sua 

vida pessoal no período. Referia insônia, angústia, choro fácil e humor 

deprimido. Vinha em uso apenas de Clonazepam nas últimas semanas, pois 

o antidepressivo havia acabado e não conseguiu consulta de retorno com o 

médico do convênio, que vinha acompanhando seu caso. Feita hipótese 

diagnóstica de episódio depressivo e introduzido novo antidepressivo 

(Sertralina), associado a neuroléptico sedativo (Periciazina) para controle da 

insônia. 

 

 

b) Caso 2  

 

(exemplo de carga excessiva de trabalho – horas extras, atuação 

em linha com duração de percurso elevada e interferência dos 

sintomas psíquicos no trabalho)  

 

Identificação: MAA, 41 anos, casado, 1 filho (3 anos), ensino médio 

completo, encaminhado ao SSO pelo médico neurologista do sindicato da 

categoria, avaliado em 29/11/2012. Atuou como fotógrafo entre 1986 e 2001. 

Foi cobrador entre 2001 e 2005, passando a motorista de ônibus em 2005. 
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No último ano, decidiu realizar curso noturno de técnico em eletrônica, como 

forma de mudar de atividade a médio prazo. 

 

Demandas/Esforço: atuava na condução de veículo grande 

(biarticulado), com câmbio automático, porém com banco desconfortável por 

falta de estofamento. Informa que nos primeiros anos de atuação como 

motorista realizava com frequência jornadas de até 16 horas ao dia. No 

último ano reduziu a sua jornada (para estudar) e passou a atuar usualmente 

das 5:00 às 14:00 em turno fixo, período no qual realizava 2 viagens 

completas (ida e volta), já que atuava em linha longa, onde cada “perna” do 

percurso tinha duração entre 1,5 e 3 horas, dependendo do horário e das 

condições do trânsito (geralmente “caótico”). Estava submetido à exigência 

de produção. Avalia que sofria pressão excessiva por parte da empresa e 

dos passageiros. Afirma que sua atividade demanda alto grau de 

responsabilidade com o estado do veículo e a segurança dos passageiros, 

além de atenção constante.  

 

Controle: refere ausência do controle de pausas ou sobre o ritmo de 

trabalho (sempre acima do limite), ocasionando falta de descanso adequado 

entre as viagens (normalmente em locais sem infraestrutura adequada e 

com tempo reduzido).  Queixa-se de falta de autonomia na execução das 

tarefas. 
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Apoio Social: afirma que se relacionava bem com os colegas de 

trabalho, mas discutia frequentemente com a chefia, que o pressionava com 

frequência. 

 

Recompensas: chegou a receber até metade das horas trabalhadas 

através do “caixa 2” da empresa, sem desconto de impostos, representando 

assim a maior parte do valor de seus rendimentos mensais (tal procedimento 

recebia o nome de “fominha”). Afirma que sua situação de trabalho gerava 

grande desgaste emocional. Refere que nunca tirou férias. Queixa-se da 

impossibilidade de aprendizado. Conclui que está insatisfeito e pouco 

realizado com o trabalho. Diz que não considera sua atividade um “trabalho 

ruim”, afirmando que são “as circunstâncias que o tornam ruim”. 

 

Efeitos na saúde: informa que aproximadamente 1 ano antes da 

avaliação, vinha notando aumento da irritabilidade, falta de paciência com 

situações do dia-a-dia, “agitação”, além da presença de “pensamentos 

contraditórios”, que descreve como pensamentos em sua mente “dizendo o 

que fazer e o que não fazer”. Por vezes sentia-se extremamente triste. Vinha 

ainda apresentando grande “impaciência” no contato com os passageiros. 

Mesmo no ambiente familiar, nota que se tornou mais irritável e verbalmente 

agressivo nos 6 meses prévios à avaliação, tanto com a esposa como com o 

filho de 3 anos, mesmo sem identificar motivos para tal. Queixava-se ainda 

de dor constante em joelho direito há 10 meses e referia dores esporádicas 

pelo corpo, principalmente quando ficava mais irritado ou tenso. Na 
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avaliação psiquiátrica realizada no SSO nega quadros psíquicos anteriores 

ou presença de evento estressante em sua vida pessoal no período. Refere 

ansiedade bastante aumentada e sintomas depressivos leves (alteração de 

sono e apetite, anedonia, irritabilidade ocasional, momentos de tristeza). 

Feita hipótese diagnóstica de episódio depressivo leve, associado a 

transtorno de ansiedade. Foi introduzida medicação antidepressiva 

(Paroxetina).  

 

 

Caso 3  

 

(exemplo de tentativa de suicídio no ambiente de trabalho, 

repercussões do adoecimento psíquico na vida pessoal e 

presença de associação com distúrbio osteomuscular relacionado 

ao trabalho) 

 

Identificação: JFA, 50 anos, solteiro (vinha em união estável), ensino 

fundamental incompleto, sem filhos, encaminhado ao SSO pelo médico 

neurologista do sindicato da categoria, avaliado em 04/12/2010. Já atuava 

como motorista de ônibus urbano desde 1995, vinculado à empresa atual 

desde 2004. Chega ao SSO já em afastamento laboral há aproximadamente 

1 ano.  
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Demandas/Esforço: atuava em turno fixo diurno, com realização de 

aproximadamente 12 horas extras por semana. Avalia o ritmo de trabalho 

como muito elevado, tendo necessidade de manutenção de atenção 

constante na atividade. Diz que seu trabalho exigia alto grau de 

responsabilidade na execução das várias tarefas que realizava durante a 

jornada. 

 

Controle: informa que não tinha controle sobre as pausas (ocorriam 

entre as viagens, com duração variável) ou ritmo de trabalho (acima do limite 

que considera aceitável). Diz não tinha nenhuma influência no planejamento 

das atividades, porém avalia que possuía algum grau de autonomia na 

realização do trabalho. 

 

Apoio Social: sem queixas relativas aos companheiros de trabalho ou 

à relação com a chefia. Há pouco mais de 2 anos vinha enfrentando 

problemas familiares (separação conjugal) e financeiros. 

 

Recompensas: informa que apresentava desgaste emocional e não 

via possibilidade de aprendizado com o labor. Relaciona parte da dificuldade 

financeira ao salário, que considerava pouco adequado (teria que realizar 

muitas horas extras se quisesse ganhos maiores). 

 

Efeitos na saúde: diz que o afastamento deveu-se a quadro de 

“bursite e tendinite” e também por “problema na cabeça”. Queixava-se de 



 

 

93 
 

dor em ombro direito e membro superior direito há pelo menos 5 anos e 

também de lombalgia. Avalia que os problemas do trabalho, associados à 

crise pela qual passava na vida pessoal, levaram ao desenvolvimento de 

“depressão”. Informa 2 tentativas de suicídio neste período, em uma delas 

dirigindo o ônibus na contra mão ao tentar colidir com outros veículos. O 

quadro levou a internação psiquiátrica no final de 2009. Na avaliação 

psiquiátrica realizada no SSO, informa quadro de estresse aumentado há 

pelo menos 3 anos (antes dos problemas pessoais terem início), com 

tristeza, alteração de sono, irritabilidade alta e ideação suicida já presente, 

porém com menor intensidade. Afirma que já havia pensado outras vezes 

em se matar durante o horário de trabalho, utilizando o ônibus para tal. Ao 

chegar ao SSO, estava sem tratamento há alguns meses, o que levou à 

reagudização dos sintomas. Feita hipótese diagnóstica de episódio 

depressivo recorrente e reintroduzida medicação antidepressiva (Sertralina), 

associada a neuroléptico sedativo (Clorpromazina). 

 

 

c) Caso 4  

 

(exemplo de sobrecarga de trabalho - horas extras, tentativa de 

retorno ao trabalho com reagudização do quadro, falta de apoio 

social e perseguição por atuação no sindicato e CIPA) 
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Identificação: GG, 36 anos, casado, ensino médio completo, sem 

filhos, encaminhado ao SSO pelo médico neurologista do sindicato da 

categoria, avaliado em 10/05/2011. Labora na empresa atual desde 1997, 

sendo que até 2001 era cobrador, passando posteriormente a esta data à 

função de motorista de ônibus urbano. 

 

Demandas/Esforço: sua jornada ia das 4:00 às 18:00 na maior parte 

dos dias, o que caracteriza a realização de grande número de horas extras. 

Havia ainda trocas frequentes de plantão. Informa que atuava sob pressão 

constante. Relata ainda conflitos ocasionais com passageiros. Afirma que 

sua atividade exige alto grau de responsabilidade. 

 

Controle: informa ausência de controle sobre o ritmo de trabalho, sem 

controle de pausas e algumas vezes sem a possibilidade de realizá-las. 

Trocas frequentes de escala de plantão sem ser consultado. Não 

participação no planejamento das tarefas, queixando-se de falta de 

autonomia. 

 

Apoio Social: desde dezembro de 2010 sentia-se perseguido pela 

empresa por ter sido eleito para a CIPA e fazer parte do sindicato da 

categoria, o que gerava relação trabalhista conflituosa por conta das 

punições frequentes. Informa desentendimentos com outros empregados por 

conta de sua atuação sindical, chegando a haver agressão física. 
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Recompensas: recebia às horas extras “por fora”, sem o desconto de 

impostos, o que representava grande parte de seus rendimentos mensais. 

Sofria frequentes punições “indevidas e injustas”. Diz que as situações de 

trabalho geravam grande desgaste emocional. Não considera que havia 

possibilidade de aprendizado com o trabalho.  

 

Efeitos na saúde: informa que mantinha seguimento com psicóloga na 

empresa há 1 ano e que há 5 meses iniciou tratamento psiquiátrico, quando 

teria sido diagnosticado com depressão e iniciado uso de antidepressivos 

(Amitriptilina e Fluoxetina). Diz que apresentava principalmente irritabilidade 

aumentada e “nervosismo” na ocasião do início do tratamento. O quadro 

gerou afastamento laboral por alguns meses, com tentativa de retorno ao 

trabalho ao sentir-se melhor, que no entanto não obteve sucesso devido à 

volta dos sintomas após poucas semanas de atividade. Apresentava ainda 

quadro ortopédico (síndrome supra espinhal), assintomático no momento da 

avaliação. Na avaliação psiquiátrica apresentava sintomas mistos 

depressivos e ansiosos leves (em uso de medicação), porém com 

sonolência devido ao tratamento. Feita hipótese diagnóstica de quadro misto 

depressivo e ansioso e ajustada a dose da medicação antidepressiva que já 

utilizava. 
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d) Caso 5  

 

(exemplo de exposição à sequência de eventos traumáticos – 

assaltos e associação com quadro osteomuscular relacionado ao 

trabalho) 

 

Identificação: ULD, 56 anos, casado, 2 filhos (20 anos e 15 anos), 

ensino fundamental completo, encaminhado ao SSO pelo médico 

neurologista do sindicato da categoria, avaliado em 08/02/2011. Motorista de 

ônibus urbano desde 1995, mesma data em que ingressou na empresa 

atual. 

 

Demandas/Esforço: atuava em turno fixo, usualmente das 14:00 às 

21:40 com 30 minutos de pausa para o jantar. Informa ainda que realizava 

aproximadamente 20 horas extras por semana. Informa que era submetido à 

exigência de produção. Refere necessidade de alto grau de atenção e 

responsabilidade na execução das várias tarefas que realizava. Relata que 

ocorreram muitos assaltos ao veículo, sendo o último deles muito violento: 2 

pessoas com arma de fogo ameaçaram a cobradora e ele. Acredita que 

desde que começou a atuar na atividade, foi vítima de aproximadamente 15 

assaltos. 

 

Controle: sente-se impotente frente às situações de violência urbana. 

Falta de controle sobre a carga de trabalho. Não tinha controle sob as 
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pausas (variáveis dependendo do horário das escalas de saída da linha), 

nem sob o ritmo de trabalho (usualmente acima do limite aceitável). Sem 

possibilidade de interferência no planejamento das atividades. Entretanto, 

considera que tinha grau suficiente de autonomia. 

 

Apoio Social: nega pressão excessiva por parte da chefia. Sem 

queixas de relacionamento com os colegas de trabalho. 

 

Recompensas: diz que o salário era “razoável” devido à realização 

das horas extras. Diz que as situações de trabalho geravam desgaste 

emocional e que não possibilitavam aprendizado. Finalmente, afirma que 

gosta da profissão e considera que foi a atividade em que melhor se adaptou 

desde o início da vida laboral. 

 

Efeitos na saúde: informa que após ocorrência dos últimos assaltos (a 

partir de 2009) começou a desenvolver medo exacerbado da ocorrência de 

novos eventos. Ficava observando desconfiado os passageiros e pessoas 

nos pontos do ônibus e muitas vezes não parava o veículo em alguns pontos 

por temer ser assaltado. Desenvolveu alteração de sono, com dificuldade 

para dormir e vários despertares noturnos, apresentando ainda aumento de 

ansiedade, principalmente durante o trabalho, ocasiões em que queria 

terminar o trajeto o mais rapidamente possível. Procurou médico psiquiatra 

de seu convênio, sendo medicado inicialmente apenas com 

benzodiazepínicos (Clonazepam) e afastado do trabalho. Posteriormente foi 
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introduzido antidepressivo (Venlafaxina). Apresentava ainda quadro 

ortopédico (transtorno discal lombar e espondiloartrose), com presença de 

sintomas álgicos. Na avaliação psiquiátrica no SSO apresentava quadro de 

medo intenso de novos assaltos, com rememoração frequente da situação 

vivenciada no último assalto. Dormia apenas sob efeito de medicação. A 

ansiedade encontrava-se bastante aumentada. Feita hipótese diagnóstica de 

transtorno de estresse pós traumático e realizado ajuste de medicação 

antidepressiva. 

 

 

e) Caso 6 

 

(exemplo transtorno mental reativo ao estresse, decorrente de 

exposição a acidente de trabalho com vítima fatal) 

 

Identificação: MRJ, 30 anos, solteiro, sem filhos, ensino médio 

completo, encaminhado ao SSO pelo médico neurologista do sindicato da 

categoria, avaliado em 08/04/2011. Motorista de ônibus urbano desde 2004, 

na empresa atual desde 2012. 

 

Demandas/Esforço: atuava em turno “rodiziante”, com realização de 

aproximadamente 20 horas extras por semana. Atuava sob pressão por 

parte da chefia e principalmente dos passageiros. Avalia que sua ocupação 

exige alto grau de responsabilidade, principalmente relativa à vida das 
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pessoas que conduz. Grau de atenção constante devido às imprudências 

dos demais motoristas. 

 

Controle: sem controle de pausas e muitas vezes sem realizá-las por 

ocorrerem atrasos frequentes no horário da linha. Informa ausência de 

controle sobre o ritmo de trabalho. Não participava do planejamento das 

tarefas, referindo falta de autonomia na realização do trabalho. 

 

Apoio Social: diz que sofria algum grau de pressão por parte da 

chefia. Queixa-se de falta de suporte da empresa após ter se envolvido em 

acidentes. 

 

Recompensas: recebia importante parte do salário do “caixa 2” da 

empresa, sem desconto de impostos, o que aumentava sua renda. Afirma 

que as situações de trabalho geravam grande desgaste emocional e não via 

possibilidade de aprendizado. Diz que gostava da atividade até adoecer, 

mas que atualmente não se imagina em condições de voltar a atuar como 

motorista.  

 

Efeitos na saúde: informa que o quadro psíquico teve início em 

outubro de 2012 após acidente em que atropelou motoqueiro que invadiu a 

pista exclusiva de ônibus, levando ao falecimento da vítima. Desde então 

apresenta quadro que descreve como “perturbação”: visões do motoqueiro 

morto em diversos locais por onde passa habitualmente, pesadelos 
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frequentes com tema relacionado ao atropelamento, passou a ouvir vozes 

acusando-o (“você me matou”), medo intenso quando ouve tocar a 

campainha de casa ou o telefone, acreditando estar sendo perseguido por 

familiares e amigos do motoqueiro. Informa que imediatamente após o 

acidente continuou a trabalhar, mas estava mais desatento na realização 

das tarefas, o que levou a novo incidente após pouco mais de 1 mês, 

quando o braço de uma passageira ficou preso na porta do ônibus ao 

desembarcar, sendo arrastada pela rua por alguns metros e provocando 

ferimentos. Foi então afastado do trabalho e encaminhado para o médico 

psiquiatra de seu convênio, que iniciou tratamento com uso de 

antidepressivos (Sertralina e Amitriptilina), neuroléptico (Risperidiona) e 

benzodiazepínico (Diazepam). Na avaliação psiquiátrica realizada no SSO, 

referia que os sintomas persistiam mesmo com o uso adequado da 

medicação. Mantinha todos os sintomas citados anteriormente, sendo feita 

hipótese diagnóstica de transtorno de estresse pós traumático e 

recomendação para o médico assistente (que já vinha conduzindo o caso) 

para que realizasse ajuste da medicação. 
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5.6 DETALHAMENTO DOS FATORES PSICOSSOCIAIS DO 

TRABALHO  

 

A partir de análise dos prontuários médicos de todos os atendimentos 

de motoristas realizados no SSO, as situações identificadas nos relatos são 

abordadas com detalhamento dos fatores psicossociais do trabalho: 

 

 

a) Demandas/Esforço 

 

 Pausas 

 

A questão das pausas entre as viagens é um ponto bastante citado 

pelos profissionais durante as consultas no SSO. Informam que existe uma 

fiscalização grande, tanto das empresas como dos órgãos municipais, para o 

cumprimento dos horários de saída dos veículos, o que invariavelmente leva 

à redução do tempo previsto para as pausas, principalmente nos horários e 

maior movimento e trânsito mais intenso. Também se queixam dos locais 

onde as pausas ocorrem, em terminais com pouca infraestrutura ou em vias 

públicas onde não há nenhuma infraestrutura, tendo que recorrer a bares 

nas proximidades para uso do banheiro ou para o consumo de alimentos e 

bebidas. Relatam que algumas empresas têm “convênios” com 

estabelecimentos comerciais próximos aos pontos finais, o que facilita o uso 
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destes locais. Em outros, no entanto, têm que contar com a colaboração e 

“boa vontade” dos proprietários para uso das instalações. 

 

Esta situação leva invariavelmente, segundo eles, a uma rotina 

diária de alimentação inadequada (produtos de consumo rápido) e pouco 

tempo para a recuperação física e psíquica entre as viagens. O fato é 

agravado quando são alocados em linhas com duração de percurso muito 

elevado (que pode chegar a 3 horas em algumas rotas ou horários), ficando 

privados do uso de banheiros ou alimentos/bebidas por períodos longos de 

tempo. 

 

 Horas extras 

 

É relato frequente dos motoristas a realização de excesso de horas 

extras diariamente. A variação do número de horas extras realizadas vai de 

2 a 10 horas ao dia, o que totalizaria uma jornada de até 17 horas de 

trabalho nos casos mais extremos. Este excesso de horas é pago “por fora”, 

sem registro formal e sem o recolhimento de impostos, pela maior parte das 

empresas representadas na amostra. Segundo a visão de grande parte dos 

profissionais, a realização destas horas extras é vantajosa, pois recebem um 

valor superior por hora trabalhada, já que não há nenhum tipo de desconto. 

Referem que, muitas vezes, mais de metade do valor líquido mensal 

recebido era decorrente das horas extras e que este valor excedente 

proporcionava uma melhora importante na situação socioeconômica familiar. 
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Por outro lado, reconhecem que o trabalho em excesso tem como 

consequência o aumento do cansaço físico e estresse mental. Com o passar 

dos anos, não conseguem mais realizar a mesma jornada que realizavam no 

início da carreira, o que representa uma queda de rendimento gradual. 

Também relatam que a recusa na realização da carga extra de trabalho não 

é bem vista pelos superiores e pode levar a ameaças ou punições, como a 

troca da escala para linhas mais “problemáticas”, uso de veículos mais 

antigos, cancelamento de folgas e mesmo aumento do risco de demissão. 

 

 Relacionamento com os usuários 

 

Dependendo da região pela qual passa a linha de ônibus, existe 

maior número de queixas de conflitos e mesmo de agressões físicas por 

parte dos passageiros, principalmente nos horários de superlotação dos 

veículos, quando os usuários pressionam para não deixar mais ninguém 

entrar, para não parar em alguns pontos ou para “ir mais rápido”. A pressão 

também é grande por parte dos passageiros que estão nos pontos tentando 

embarcar em veículos já cheios. 

 

Outra queixa de parte dos profissionais é em relação a alguns tipos 

de passageiros específicos, como os que querem pegar “carona” e não 

pagar a passagem, moradores de rua (principalmente em dias de chuva ou 

frio), pessoas embriagadas, torcedores de futebol, grupos de adolescentes, 
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entre outros. Estes usuários causam “tumulto” durante as viagens e não é 

raro que se envolvam em discussões e agressões verbais e/ou físicas com o 

motorista. 

 

 

b) Controle 

 

 Não participação no planejamento 

 

Na anamnese inicial realizada no SSO, foi frequente a afirmação de 

não participação nos processos de planejamento das rotinas de trabalho. Ao 

serem questionados quanto ao fato, referiam que não entendiam o motivo de 

não serem ouvidos pelas empresas, já que são eles que estão “na rua” todos 

os dias e conhecem a fundo os problemas, dificuldades e estratégias de 

enfrentamento para algumas situações mais “difíceis”. Acreditam que 

poderiam contribuir em muito na melhoria das operações das linhas e das 

situações de trabalho a que estão expostos. 

 

 Autonomia no trabalho 

 

Parte dos motoristas refere certo grau de autonomia na realização 

do trabalho, por estarem ao volante e serem os únicos responsáveis pela 

maneira como o veículo é conduzido. Por outro lado, outra parcela dos 

profissionais classifica sua autonomia como pequena, alegando que seguem 
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normas rígidas de conduta, regras da legislação de trânsito, estando sob 

constante fiscalização dos órgãos públicos municipais, dos fiscais da 

empresa, de companheiros de trabalho (cobradores) e da população, que 

por qualquer motivo presta queixas, que terão que justificar aos superiores, 

com risco de receberem punições. Alguns profissionais afirmam que a 

empresa dispõe de “fiscais secretos”, que tem a identidade desconhecida e 

utilizam as linhas de ônibus como se fosse passageiros, elaborando 

relatórios com todas as irregularidades praticadas pelo motorista, que são 

advertidos ou punidos posteriormente. 

 

 

c) Apoio social 

 

 Pressão excessiva das empresas 

 

As principais queixas dos motoristas em relação às empresas se 

refere às negociações com o setor de recursos humanos. A reclamação 

mais frequente se refere aos pedidos para troca de horário de trabalho, 

normalmente não acatados pelas empresas. Também existe dificuldade para 

a troca de linha, definição das folgas e períodos de férias.  

 

Outra queixa, menos frequente, é relativa às ameaças de demissão 

quando não aceitam alguma das políticas de trabalho da empresa, como a 

realização de horas extras. Também referem falta de cooperação dos 
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setores de saúde ocupacional no retorno ao trabalho após licenças para 

tratamento de saúde, com não estabelecimento de restrições solicitadas 

pelos médicos assistentes. Com relação ao retorno dos afastamentos, outra 

constante é a recusa das empresas em reabilitar os funcionários em outras 

funções quando solicitado pela Previdência Social. Os profissionais também 

referem grande medo de demissão após voltarem dos afastamentos, sendo 

que em alguns casos, ao retomar as atividades, são deslocados para as 

piores linhas e/ou piores horários, o que imaginam ser uma forma de 

pressão para que peçam demissão. Outra situação relatada no retorno ao 

trabalho é serem alocados na “reserva”, sem linha fixa ou horário 

determinado de trabalho, o que consideram uma punição. 

 

Ainda quanto à relação de trabalho com as empresas, informam que 

são responsabilizados por qualquer incidente que ocorra com os 

passageiros, além de serem financeiramente e judicialmente penalizados 

quando se envolvem em acidentes de trânsito. Os valores decorrentes dos 

danos patrimoniais são descontados dos salários e não contam com suporte 

adequado das empresas nas questões que envolvem responsabilidade civil 

ou criminal (acidentes com vítima). 

 

 Relacionamento com a chefia 

 

O relacionamento com os superiores é classificado como bom nos 

casos em que o motorista não causa nenhum “problema” para a empresa. 
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Segundo os profissionais, os chefes valorizam e privilegiam quem não se 

opõe a realizar horas extras, não solicita troca de linha ou de horário de 

trabalho e não recebe queixas de usuários do sistema.  

 

Por outro lado, não contam com apoio dos superiores em situações 

problemáticas, como quando se envolvem em acidentes ou necessitam de 

alguma mudança nas situações de trabalho. Também há grande resistência 

da chefia a colaborar com os profissionais que retornam de afastamentos 

(por qualquer motivo). Nestes casos, é comum o relato de “punições”, com 

troca de linha, horário de trabalho, cancelamento de folgas, escala para a 

“reserva”, troca de veículo (ônibus mais velhos) e até mesmo 

constrangimentos e humilhações na presença de outros colegas de trabalho. 

 

 Relacionamento com os usuários 

 

A qualidade do relacionamento com os passageiros varia muito nos 

relatos dos motoristas. Dependendo da linha onde atuam, região da cidade e 

horário, é referido como bastante harmonioso ou bastante problemático. Em 

geral, em linhas mais centrais e que passam por bairros mais “nobres” o 

relacionamento com os passageiros é classificado como bom, com 

ocorrência de conflitos esporádicos. Já em linhas em regiões mais 

periféricas da cidade ou que passam por bairros que os motoristas 

classificam como mais “simples”, existe maior número de queixas de 

conflitos e mesmo de agressões físicas por parte dos passageiros.  
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d) Recompensas 

 

 Impossibilidade de aprendizado 

 

Quanto ao aprendizado, a maior parte dos profissionais diz que a 

rotina de trabalho diária, com repetição das mesmas tarefas, geralmente 

utilizando o mesmo tipo veículo e na mesma rota não permite aprendizado 

novo. Raramente tem a oportunidade de realizar cursos de treinamento, o 

que só ocorrem quando tem que assumir a condição de um tipo de veículo 

novo, como ônibus articulado, biarticulado ou elétrico. Outros profissionais 

queixam-se da falta de cursos de capacitação de como lidar com o público e 

com situações conflituosas. A avaliação de muitos dos profissionais 

atendidos no Serviço é de que a profissão não propicia nenhuma perspectiva 

de evolução e que teriam grande dificuldade de recolocação em outras 

atividades que não a de motorista. 

 

 

e) Efeitos na Saúde 

 

 Processo de adoecimento 

 

Quanto aos processos de adoecimento, destaca-se a associação 

entre os quadros osteomusculares e os distúrbios psíquicos. Para grande 
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parte dos motoristas atendidos no SSO, os quadros de dor antecedem os 

sintomas psíquicos. Entretanto, com a instalação de quadro depressivos, 

ansiosos e reativos ao estresse, ocorre também um agravamento dos 

sintomas relacionados aos quadros osteomusculares pré existentes. 

 

É também relato frequente a demora para busca do tratamento 

especializado após o início dos sintomas psíquicos. Em alguns casos, os 

motoristas chegaram a demorar mais de 2 anos para procurar ajuda, o que 

invariavelmente leva ao agravamento gradual dos sintomas. A gravidade dos 

quadros chega a tal ponto, segundo os relatos, que alguns dos profissionais 

começa a apresentar ideação suicida no ambiente de trabalho. Um dos 

pacientes atendidos no SSO relatou com detalhes o planejamento e a 

“quase” execução do ato: disse que já vinha com a ideia de morte há alguns 

meses e que decidiu colocá-la em prática em um final de semana pela 

manhã, horário em que a rota que percorria com o ônibus estava mais livre e 

podia alcançar uma velocidade maior. Revelou que na noite anterior foi ao 

local escolhido para o ato suicida, em uma avenida que margeava a represa 

de Guarapiranga, e marcou uma árvore que ficava localizada em uma curva 

onde poderia chegar em alta velocidade. No dia seguinte seguiu com o 

planejado, acelerando o veículo na reta que antecedia o local demarcado. 

Disse que instantes antes de chegar à curva, ouviu um choro de criança 

vindo do fundo do veículo, o que o levou a olhar rapidamente para um dos 

espelhos do interior do ônibus. Ao ver um bebê no colo da mãe, disse que 

decidiu não dar prosseguimento ao planejado, no entanto, como a 
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velocidade do veículo era muito alta, teve que jogar bruscamente o ônibus 

para o lado e fazer a curva, o que fez com que diversos passageiros fossem 

jogados para o lado ou caíssem no chão. Depois deste fato, decidiu que era 

hora de procurar ajuda. 

 

Muitos dos casos de adoecimento psíquico relatados são 

relacionados a eventos traumáticos ocorridos durante o trabalho, como 

assaltos à mão armada, agressão por parte de passageiros e outros 

motoristas e envolvimento em acidentes. Os casos mais graves atendidos no 

decorrer da pesquisa foram de motoristas que se envolveram em acidentes 

com vítimas fatais, evoluindo com quadros de estresse pós traumático que 

impossibilitaram à volta à atividade, mesmo após terem recebido o 

tratamento adequado e apresentarem melhora parcial do quadro. A mera 

perspectiva de volta ao volante já ocasionava uma reagudização dos 

sintomas em vários destes pacientes. 

 

 



 

 

111 
 

6. DISCUSSÃO 

 

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A principal limitação do estudo diz respeito a população de motoristas 

estudada. Trata-se de amostra de conveniência, constituída por todos os 

motoristas de ônibus urbano que foram encaminhados ao SSO, um serviço 

de atenção terciária à saúde, para tratamento médico, o que não representa 

a categoria como um todo (doentes e não doentes).  

 

São motoristas que em sua maioria estavam afastados do trabalho na 

data da avaliação, representando assim, possivelmente, casos mais graves 

mesmo entre a população de profissionais adoecidos. Foram, ainda, em sua 

maioria, encaminhados pela mesma fonte: o sindicato da categoria, entre 

outubro de 2010 a abril de 2013. Estes fatores podem ter gerado um viés de 

seleção em relação a real composição da população de profissionais 

doentes desta categoria. 

 

Outro ponto a se destacar é a homogeneidade da amostra quanto as 

situações de trabalho relatadas, com mais de 80% dos motoristas referindo 

situação de trabalho de alta exigência e alto comprometimento pessoal com 

o trabalho. Se por um lado este fato reforçou a gravidade da situação vivida 

por esta amostra de profissionais, por outro, em conjunto com o número 



 

 

112 
 

limitado de sujeitos avaliados, impediu que fossem identificadas associações 

mais claras estre os sintomas psíquicos identificados e as diferentes 

possibilidades de situações de trabalho nos dois modelos estudados. 
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6.2 AS SITUAÇÕES DE TRABALHO E O ADOECIMENTO DOS 

MOTORISTAS DE ÔNIBUS URBANO 

 

O estudo identificou uma população de profissionais homogênea, que 

classifica seu trabalho como sendo de alta demanda psicológica associada a 

um baixo grau de controle sobre as atividades. Esta situação de trabalho 

posiciona a amostra dos motoristas de ônibus urbano da região 

metropolitana de São Paulo, atendidos no SSO, na categoria de trabalho de 

alta exigência do Modelo Demanda-Controle-Suporte Social, sendo esta a 

que mais expõe os trabalhadores ao risco de adoecimento relacionado ao 

trabalho, tanto físico como psíquico. Ainda com relação a este modelo, mais 

de 50% de tal população refere ter baixo suporte social, o que potencializa o 

risco de desenvolvimento de patologias.  

 

Para o domínio demanda, a questão que recebeu maior pontuação foi 

“Seu trabalho exige demais de você?”, seguida de “Com que frequência 

você tem que trabalhar intensamente (isto é, produzir muito em pouco 

tempo)?” e “Com que frequência você tem que fazer suas tarefas de trabalho 

com muita rapidez?”. Tais fatores são citados em todos os seis casos 

relatados, principalmente quanto ao grande número de horas extras, 

resultando em longas jornadas, à carga de trabalho e à cobrança pela 

rapidez, que se reflete mais importantemente na redução das pausas e 

períodos de descanso entre as viagens.  
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Por outro lado, em duas outras questões do instrumento as respostas 

dos motoristas podem parecer inconsistentes com o posicionamento destes 

profissionais em situação de alta demanda. Na questão “Você tem tempo 

suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho?” as frequências das 

respostas apontam divisão do grupo estudado entre as quatro opções 

possíveis. Ao se analisar a atividade específica dos condutores de ônibus, 

nota-se coerência nesta divisão, já que independentemente do tempo 

determinado para a jornada de trabalho, quando ocorrem atrasos e/ou 

imprevistos não há como abandonar o veículo no meio do percurso. Assim, o 

motorista se vê obrigado a “tornar” o tempo suficiente, mesmo que as custas 

de horas extras ou outros mecanismos. Na percepção do motorista, ele “tem 

tempo suficiente” para cumprir as tarefas, ele não tem “escolha”. Em outra 

questão sobre exigências “contraditórias ou discordantes”, apesar de a 

maioria dos profissionais posicionar-se no grupo que concorda com a 

afirmação, a frequência de respostas não é tão elevada como nas 3 

questões de demanda citadas acima. O fato pode estar relacionado às 

normas rígidas de conduta que a profissão impõe, seja pela legislação de 

trânsito, seja pelas regras específicas do setor, que conta com fiscalização 

intensa dos órgãos públicos, no caso de São Paulo da Companhia de 

Engenharia de Trânsito. Tais leis e normas por um lado coíbem a ocorrência 

de situações contraditórias ou discordantes, mas por outro representam mais 

um fator de alta demanda para estes profissionais. Estas situações de 

trabalho geram a “aparente” inconsistência. 
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Para o domínio controle, a questão que melhor representou a 

ausência deste fator foi “No seu trabalho, você tem que repetir muitas vezes 

a mesma tarefa?”, seguida de “Você pode escolher O QUE fazer no seu 

trabalho?” e “Você pode escolher COMO fazer o seu trabalho?”. Pelas 

próprias características do trabalho dos motoristas, a repetição das tarefas, 

sem possibilidade de alterações nas rotinas, está presente por toda a 

jornada de trabalho. Nos relatos de casos, apesar de alguns profissionais 

informarem que têm certo grau de autonomia, ressaltam que não têm 

nenhuma participação ou influência no planejamento das atividades. 

 

O grau de autonomia referido pelos motoristas aparece nas questões 

7 e 8 do instrumento JSS: “Seu trabalho exige muita habilidade ou 

conhecimentos especializados?” e “Seu trabalho exige que você tome 

iniciativas?”. As frequências das respostas para estes dois itens apontam 

que existiria certo grau de controle, entretanto, ao se analisar a atividade 

específica, verifica-se que se trata de um controle relativo. Se por um lado 

algumas características da atividade (como requerer habilidade, atuar fora 

do espaço físico da empresa e sem fiscalização constante dos superiores) 

dá certo grau de liberdade aos motoristas, por outro os coloca em situação 

de exposição a potenciais constrangimentos. O conceito de constrangimento 

vem da ergonomia e se refere a situações impostas pelo ambiente onde o 

trabalho ocorre e que geram desconforto e limitações para a execução das 

tarefas de forma ideal. No caso em questão, os constrangimentos estão 
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relacionados às normas rígidas existentes no setor, queixas dos usuários, 

controle das autoridades públicas e fiscais das empresas, além da certeza 

de que serão responsabilizados por qualquer coisa que saia errado durante 

a execução do trabalho em decorrência do uso das habilidades e 

conhecimentos pessoais ou das iniciativas que possam ter tomado. Portanto, 

mesmo que o instrumento JSS tenha apontado tais fatores como positivos 

em relação ao controle, no caso dos motoristas, tem alto potencial 

estressante.  No caso do domínio controle, estas situações de trabalho 

geram a “aparente” inconsistência. 

 

Já para o domínio suporte social, a afirmação que apresentou maior 

grau de discordância foi “Existe um ambiente calmo e agradável onde 

trabalho”, seguida por “Se eu não estiver num bom dia, meus colegas 

compreendem”. É relato comum dos motoristas a pressão excessiva 

exercida tanto pela chefia como pelos passageiros, muitas vezes envolvendo 

conflitos, interferindo diretamente na sensação de bem estar no posto de 

trabalho, como consta do detalhamento dos fatores psicossociais do trabalho 

(item 5.6). 

 

Os profissionais atendidos no SSO em sua maioria posicionam-se em 

situação de desequilíbrio na relação esforço-recompensa pelo modelo de 

SIEGRIST (2002). Esta situação é agravada pelo fato de aproximadamente 

75% dos motoristas relatar alto grau de comprometimento pessoal com o 

trabalho. Utilizando-se a hipótese interativa formulada pelo autor, mais de 
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metade da amostra está classificada como em situação de exposição ao 

risco mais intenso de adoecimento.  

 

Para o domínio esforço, a afirmação que recebeu maior pontuação 

quanto ao potencial de gerar estresse foi “Constantemente, eu me sinto 

pressionado pelo tempo por causa da carga pesada de trabalho”, seguida de 

“Nos últimos anos, meu trabalho passou a exigir cada vez mais de mim” e 

“Eu tenho muita responsabilidade no meu trabalho”. A questão da pressão 

por tempo e da carga de trabalho, já citada pelos profissionais no 

questionário que avalia a demanda, aparece novamente nesta avaliação do 

domínio esforço. O fato reforça as queixas relatadas nas descrições de 

todos os casos apresentados. Também comprova o grau elevado de 

exigências e responsabilidades citado nos resumos. 

 

Para o domínio recompensa, a afirmação que melhor representou a 

ausência deste componente e com maior potencial na geração de estresse, 

em relação ao que era esperado por parte dos motoristas, foi “Levando em 

conta todo meu esforço e conquistas, meu salário/renda é adequado”, 

seguida de “No trabalho, eu passei ou ainda posso passar por mudanças 

indesejadas” e “No meu trabalho, levando em conta todo o meu esforço e 

conquistas, eu recebo o respeito e o reconhecimento que mereço”. A 

questão salarial é frequente nos relatos de caso, nem tanto pelo valor bruto, 

mas principalmente pela necessidade de realização de várias horas extras 

para se chegar a tal rendimento, o que impacta diretamente na percepção de 
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esforço/recompensa dos profissionais. O domínio em questão reforça 

também as queixas dos motoristas quanto à falta de perspectivas de 

melhora das condições de trabalho, levando, em alguns casos, à busca de 

outra atividade, como relatado no caso 2. 

 

Já para o domínio comprometimento, a afirmação que apresentou 

maior grau de concordância foi “No trabalho, eu me sinto facilmente 

sufocado pela pressão do tempo”, seguida por “Assim que acordo de manhã, 

já começo a pensar nos problemas do trabalho” e “As pessoas íntimas dizem 

que eu me sacrifico muito por causa do meu trabalho”. O comprometimento 

pessoal com o trabalho também fica bem caracterizado pelas descrições de 

casos, no tocante ao cumprimento dos horários das linhas em detrimento 

das pausas, jornadas longas de trabalho e reconhecimento do grau de 

responsabilidade alta a que estão submetidos. 

 

No que se refere às consequências para a saúde da exposição às 

situações de trabalho relatada pelos motoristas, a prevalência de sintomas 

indicativos de transtornos depressivos e ansiosos mostrou-se elevada, 

superior a 60% e 70% respectivamente. Ressalta-se que muitos destes 

profissionais foram encaminhados para tratamento por outros quadros de 

saúde, sem terem sido diagnosticados com os transtornos psíquicos até o 

início do seguimento no Serviço. Os casos descritos ilustram alguns dos 

processos de adoecimento pelos quais passam esta população, como 

discutido mais à frente. 
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Já o risco de apresentarem quadros de abuso/dependência de álcool 

(13,8%), apesar de não ser numericamente tão expressivo quando 

comparado aos quadros depressivos e ansiosos, é bastante preocupante. 

Trata-se de população composta por motoristas de ônibus, atividade que 

envolve enormes riscos de acidentes quando existe associação entre o uso 

de álcool e a condução de veículos.  O perigo é tão grande que a legislação 

de trânsito (Código Brasileiro de Trânsito) considera tal infração como 

gravíssima, levando inclusive à suspensão da habilitação, além claro de toda 

a responsabilidade penal envolvida em caso de acidentes onde houve o uso 

da substância.  

 

A análise estatística bivariada dos dados revelou que o sexo feminino 

está associado ao risco maior de apresentar sintomas indicativos de quadros 

depressivos. Todas as mulheres envolvidas no estudo apresentaram 

escores elevados no questionário utilizado. A associação foi estatisticamente 

significante mesmo com o baixo número de participantes do sexo feminino 

(apenas 5,7% da amostra), que, no entanto, é representativo da reduzida 

presença de mulheres nesta atividade profissional. A maior incidência de 

sintomas indicativos de transtornos de humor em mulheres é condizente 

com os resultados de estudo populacional com mais de 5 mil participantes, 

realizado na região metropolitana de São Paulo por ANDRADE et al. (2012). 
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Ter menor idade também foi fator de risco associado ao 

desenvolvimento de sintomas indicativos de quadros depressivos nesta 

população. Tal resultado sugere que possa ocorrer uma espécie de 

“seleção” dos profissionais com o passar dos anos. Com a exposição 

prolongada as situações de trabalho relatadas pelos motoristas 

(exemplificada nos relatos de caso), apenas os mais “resistentes” ao 

adoecimento permaneceriam em atividade por períodos mais longos. 

 

Tanto a análise bivariada como a utilização dos modelos de regressão 

logística múltipla confirmaram que a presença de desequilíbrio na relação 

esforço-recompensa está associada à presença de sintomas indicativos de 

transtorno depressivo. Segundo os dados obtidos, o desequilíbrio leva a um 

aumento na chance de desenvolver a sintomatologia em comparação com 

motoristas em situação de equilíbrio. O alto grau de comprometimento com o 

trabalho também apresentou associação com os sintomas sugestivos de 

quadros depressivos nas duas análises realizadas.  

 

A presença de desequilíbrio na relação esforço-recompensa e o alto 

grau de comprometimento com o trabalho foram associados aos sintomas 

indicativos de transtorno de ansiedade na análise bivariada, sendo que o 

segundo fator também apresentou associação na análise por regressão 

logística. Os resultados indicaram aumento de 3,13 vezes na chance de 

desenvolver estes sintomas, para a situação de desequilíbrio, e entre 5,75 e 

6,17, para o alto comprometimento, caracterizando situação de extrema 
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gravidade. Pelo modelo de regressão logística, houve ainda associação 

entre o domínio controle e os sintomas ansiosos, com o alto controle 

atuando como fator de proteção (diminuição de 64% da chance de adoecer). 

 

Quanto ao abuso/dependência de álcool, tanto a análise estatística 

bivariada como a aplicação dos modelos de regressão logística identificaram 

associação entre o nível de apoio social relatado pelos profissionais e o risco 

de apresentar a patologia. O alto apoio social reduziu em 69% a chance de 

abuso/dependência em relação ao baixo suporte social, segundo a análise 

por regressão logística.  

 

Para a comparação dos resultados obtidos com outros estudos que 

utilizaram o Modelo Demanda-Controle-Suporte Social, deve-se levar em 

consideração que os motoristas atendidos no SSO buscavam tratamento 

médico, o que provavelmente gerou um viés de seleção. Por outro lado, 

diversos autores, em estudos conduzidos com motoristas de ônibus urbano 

em atividade (não doentes), constataram situações de trabalho semelhantes 

às relatadas pelos profissionais atendidos no SSO. MEIJMAN & KOMPIER 

(1998) identificam demandas contraditórias, grande pressão para que se 

cumpra os horários das linhas e pouco tempo de descanso. SOUZA & SILVA 

(1998) destacam a exposição ao trânsito intenso, alterações nas escalas de 

trabalho, deslocamento para trabalhar em outras linhas (tendo que conduzir 

um veículo que não é o seu, em trajetos diversos e lidando com passageiros 

desconhecidos), além de privação de sono (20% dos trabalhadores referiam 
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dormir menos que 6 horas por noite). BATTISTON et al. (2006) destacam os 

engarrafamentos e os outros veículos da via como causadores de maior 

irritação nos motoristas, sendo o tempo perdido nos engarrafamentos 

compensado com altas velocidades nos trechos mais livres ou no final das 

linhas, disputa pelo espaço no trânsito com outros motoristas (levando a 

comportamentos como frenagens bruscas, “cortar” a frente de outros 

motoristas e ultrapassagens arriscadas), atuação em vias sem conservação 

adequada, fiscalização constante pelos órgãos públicos de trânsito 

impossibilitando o controle de sua própria atividade de trabalho, dificuldades 

no relacionamento com os passageiros (citando frases dos profissionais: 

“nós somos só empregados, às vezes temos que relevar [o que falam os 

passageiros]”; “tem passageiro que reclama do motorista, como se a culpa 

de ter engarrafamento ou de alguém ter freado na nossa frente fosse 

nossa”), além do alto grau de responsabilidade assumido pelos motoristas 

em relação às vidas que transporta e pela sua própria (cita frase de um dos 

profissionais: “A gente tá sujeito a qualquer coisa nessa vida, seja no 

trabalho, seja no dia-a-dia da gente. [...] sabendo das minhas 

responsabilidades, que a gente trabalha com vidas, a responsabilidade é 

muito grande”). SILVEIRA et al. (2014) identificam que os fatores trânsito, 

tempo de viagem, condições da via, manutenção do veículo, ambiente físico, 

posto de trabalho e supervisão exercida constituem constrangimentos para a 

atividade do motorista, diferenciando o trabalho prescrito do trabalho real. 

SATO (1991) destaca o fato de os motoristas não terem poder sobre o 

trabalho, submetendo-se a situações como ser fiscalizado e vigiado 
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constantemente, por passageiros, fiscais e outros motoristas. PAES-

MACHADO & LEVENSTEIN (2002) destacam a superlotação do ônibus, 

conduta agressiva dos usuários descontentes com o serviço prestado, 

gerando conflitos no interior do ônibus, entre os próprios passageiros e 

desses com os motoristas. Estudo conduzido por QUERIDO et al. (2012) 

relata as pausas curtas entre as viagens, impossibilitando alimentação 

adequada e demais necessidades psicológicas, alto grau de atenção, risco 

constante de acidentes, trabalho em ônibus lotados, congestionamentos, 

esforço cognitivo intenso e pressão das empresas. 

 

Verificou-se que os motoristas de ônibus da amostra estudada 

encontram-se, segundo avaliação pelos dois modelos utilizados, em 

situações de trabalho de grande risco de adoecimento. A maioria dos 

estudos disponíveis para comparação com outras populações foi realizada 

com profissionais na ativa, devendo esta comparação ser realizada com 

cautela. Estudo transversal entre médicos residentes na cidade de Salvador 

- BA identificou que 30,3% estavam classificados na situação de trabalho de 

alta exigência (NASCIMENTO SOBRINHO et al., 2006), enquanto outro 

trabalho mostra que 15% de uma amostra de dentistas da região de 

Alogoinhas - BA apresentavam-se na mesma situação (ARAÚJO et al., 

2003). Dois estudos entre professores de escolas públicas municipais e 

particulares, em atividade, mostraram que 11,3% e 15,7% consideravam sua 

situação de trabalho como de alta exigência (REIS et al., 2005; PORTO et 

al., 2006), enquanto entre professores universitários este número foi de 
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24,4% (ARAÚJO et al., 2003). Em estudo caso-controle aninhado em uma 

coorte realizada com servidores públicos de hospitais de Santa Catarina, 

26,4% enquadravam-se no grupo com alta demanda psicológica (SANTOS 

et al., 2011). Já em estudo transversal realizado com 158 trabalhadores do 

setor de manutenção de uma empresa de energia elétrica no Nordeste do 

Brasil, 44,3% dos trabalhadores estavam nesta categoria (SOUZA et al., 

2010). Tais números encontrados nestas outras atividades profissionais, 

associados ao fato de as situações de trabalho identificadas no estudo 

realizado no SSO serem bastante próximas das relatadas pelos diversos 

autores que estudaram as situações de trabalho dos motoristas de ônibus 

urbano em atividade (não doentes), reforçam a gravidade das situações de 

trabalho vivenciadas pelos profissionais da amostra estudada, já que mais 

de 80% classifica-se na categoria de trabalho de alta exigência, situação 

esta que foi homogênea entre os profissionais em busca de tratamento 

médico no SSO. Tal homogeneidade é reforçada pelo fato de que, 

estatisticamente, mesmo os motoristas sem diagnósticos de quadros 

psíquicos mantinham distribuição estatisticamente semelhante à dos 

doentes na utilização do modelo em questão. 

 

Diversos estudos correlacionaram a exposição à situação de trabalho 

de alta demanda e baixo controle (trabalho de alta exigência) ao estresse 

relacionado ao trabalho e consequente adoecimento psíquico. 

LANDSBERGIS (1988), em pesquisa com profissionais da área da saúde, 

conclui que o estresse ocupacional (insatisfação com o trabalho, depressão, 
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sintomas psicossomáticos) é significativamente maior em atividades que 

combinam alta demanda de trabalho com baixo poder de decisão, condição 

mantida após ajuste de todas as possíveis variáveis de confusão estudadas. 

O autor ressalta ainda que outros fatores psicossociais do trabalho, como 

insegurança, excesso de desgaste físico, suporte social e exposição a 

situações de risco também estão associados à gênese do estresse. Tal 

conclusão é sustentada por STANSFELD et al. (1995) em pesquisa com 

servidores públicos de Londres, na qual conclui que a percepção acerca das 

situações de trabalho podem mediar os processos de adoecimento psíquico. 

SÖDERFELDT et al. (1977) chegam a conclusão semelhante ao constatar 

que a saúde dos trabalhadores é parcialmente determinada pela 

organização do trabalho, mediada pela demanda, controle e estresse 

ocupacional. Mesma constatação é feita por BOURBONNAIS et al. (1998) 

em estudo com enfermeiras, onde após todos os ajustes de variáveis de 

confusão, concluem que a combinação entre alta demanda psicológica e 

baixo poder de decisão está associada ao estresse psicológico e à exaustão 

emocional. Tal estudo identificou fatores das situações de trabalho que são 

passíveis de modificação, ressaltando que a partir daí é possível uma 

intervenção visando a melhorias nas condições de trabalho que vão além de 

estratégias pessoais de enfrentamento (coping). 

 

Ainda com relação ao Modelo Demanda-Controle-Suporte Social, o 

estudo identificou associação entre apoio social e risco do desenvolvimento 

de quadro de abuso/dependência de álcool, fato corroborado por outros 
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estudos nacionais e internacionais. Em um rastreamento de uso de álcool 

por gestantes de serviços públicos de saúde do Rio de Janeiro, constatou-se 

que a utilização inadequada da substância foi mais comum entre as 

mulheres que não viviam com companheiro e com pouco apoio social 

(MORAES & REICHENHEIM, 2007). Outro estudo realizado em um Centro 

de Atenção Psicossocial – CAPS evidenciou que indivíduos com trajetória de 

separações e perdas, com diminuição da rede de suporte social são mais 

susceptíveis aos problemas com o álcool (SOUZA & KANTORSKI, 2009). 

Estudo português sobre vulnerabilidade ao estresse em pessoas com 

alcoolismo constatou que os solteiros e os divorciados/separados 

apresentam risco mais elevado de adoecimento, concluindo que os casados 

ou em situação de união de fato são menos vulneráveis ao estresse 

(VALENTIM et al., 2014). Outros estudos internacionais tratam do papel do 

suporte social no tratamento dos problemas relativos ao consumo de 

substâncias psicoativas, reconhecendo que este é fator para a manutenção 

da saúde (BOOTH et al., 1992). O suporte social estaria relacionado à 

crença que o indivíduo adquire de que é importante, amado, estimado, 

valioso e que está inserido num grupo (COFF, 1976). COHEN & MCKAY 

(1984) concluem que as relações interpessoais são consideradas 

importantes fatores de proteção contra os efeitos nocivos do estresse, 

mesma constatação a que chegou o estudo com os motoristas de ônibus 

atendidos no SSO, onde houve associação entre a diminuição do risco de 

problemas com o álcool e o bom suporte social. Fato preocupante é que 
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menos de 50% da amostra encontra-se nesta situação em relação ao 

ambiente de trabalho, caracterizando uma população bastante vulnerável. 

 

Quanto à utilização do Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa, 

outros estudos confirmam que os efeitos do desequilíbrio parecem ser mais 

intensos em grupos de motoristas de ônibus e trens urbanos do que em 

trabalhadores de setores administrativos ou que lidam com reparos (PETER 

et al., 1998). TSUTSUMI et al. (2001), após revisão de diversos estudos 

utilizando o Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa, concluíram que este 

é válido para a avaliação de situações de trabalho estressantes e pode ser 

utilizado como fator preditor das condições de saúde para um grande 

número de populações de trabalhadores. Outros trabalhos indicam que, 

tipicamente, são os trabalhadores em posições socioeconômicas mais 

desprivilegiadas que relatam situação de maior desequilíbrio entre esforço e 

recompensa (LAU, 2008), levando a reações de estresse contínuas com 

reflexos negativos a longo prazo na saúde destes indivíduos (SIEGRIST & 

MARMOT, 2004). Em revisão de 45 estudos utilizando o modelo em 

questão, VAN VEGCHEL et al. (2005) concluíram que a situação de 

desequilíbrio está comprovadamente associada ao adoecimento em grande 

parte dos trabalhos analisados. Estes autores, no entanto, referem que os 

resultados quanto aos efeitos do comprometimento pessoal com o trabalho 

são inconsistentes. Neste ponto, esta pesquisa com os motoristas de ônibus 

de São Paulo tem contribuição importante ao demonstrar associação entre o 

alto comprometimento com o trabalho e risco aumentado do 



 

 

128 
 

desencadeamento de quadros psíquicos. A utilização do Modelo 

Desequilíbrio Esforço-Recompensa no estudo realizado no SSO também 

tem grande significado ao reafirmar a gravidade das situações de trabalho 

vivenciadas pelos motoristas de ônibus da amostra (já demostrada pela 

aplicação do Modelo Demanda-Controle-Suporte Social), classificando mais 

de 50% dos profissionais na situação que associa desequilíbrio ao alto 

comprometimento pessoal com o trabalho, o que posiciona os motoristas em 

uma situação de extremo risco à saúde.  

 

 A homogeneidade das situações de trabalho a que estão expostos os 

motoristas de ônibus urbano atendidos no SSO é também caracterizada nas 

descrições de casos. A Organização Internacional do Trabalho – OIT define 

o risco psicossocial como uma resposta subjetiva do trabalhador à sua 

interação com as condições ambientais e organizacionais do trabalho, 

conceito este ainda relacionado à forma individual como o trabalhador 

percebe tais situações, podendo sofrer influência de variados aspectos como 

capacidade, necessidades e expectativas deste trabalhador, hábitos e 

cultura e questões relativas a condições não relacionadas ao trabalho. 

Segundo a OIT, quando o efeito de tais estressores psicossociais ultrapassa 

a capacidade de adaptação do trabalhador, pode-se obter como resultado o 

adoecimento (ILO, 1984). As descrições de casos apresentadas neste 

estudo descrevem consistentemente as situações de trabalho a que estão 

expostas os profissionais desta categoria (citadas nos estudos relacionados 

anteriormente nesta discussão): atuação sob pressão, desentendimentos 
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com superiores, punições frequentes, ausência de controle sobre o ritmo de 

trabalho, sem controle de pausas e muitas vezes sem a possibilidade de 

realizá-las, frequentes mudanças de escala, realização de horas extras em 

excesso, conflitos ocasionais com passageiros, alto grau de 

responsabilidade, não participação do planejamento das tarefas e falta de 

autonomia. Os motoristas referiam ainda situações de trabalho que geravam 

grande desgaste emocional e que não propiciavam a possibilidade de 

aprendizado. Tais descrições de casos são condizentes com os resultados 

obtidos com a aplicação dos questionários utilizados neste estudo, 

confirmando a exposição destes profissionais à situação de alto estresse e 

risco de adoecimento. 

 

 Os casos descritos exemplificam ainda algumas situações que foram 

repetidamente relatadas pelos motoristas durante o acompanhamento no 

SSO, entre elas: excesso de horas de trabalho levando ao desgaste 

psíquico, atuação em linha com duração de percurso elevada e que não 

permitiam pausas adequadas, submissão à pressão e perseguição por parte 

das chefias, exposição à sequência de eventos traumáticos (assaltos e 

agressões), ocorrência de acidentes com vítimas fatais. Estes fatos foram 

relacionados pelos profissionais como geradores de dificuldades para a 

execução do trabalho, pois teriam levado aos sintomas iniciais de quadros 

psíquicos e osteomusculares. Atuariam também como agravadores desses 

quadros com a exposição continuada, desencadeando ainda problemas na 

vida pessoal dos trabalhadores, decorrentes do reflexo desses sintomas no 
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ambiente extra laboral, além de levarem a situações extremas de ideação 

suicida, inclusive no ambiente de trabalho, com planejamento de acidentes 

propositais com o veículo. Segundo CAMARGO (2010), a Síndrome de 

Karojisatsu acomete trabalhadores que vivenciaram episódios de grande 

magnitude no trabalho, submetidos a jornadas extenuantes, que passam a 

apresentar sintomas depressivos e de exaustão e, quando confrontados com 

a piora gradual da situação de saúde e falta de perspectiva de mudança, 

realizam tentativas de suicídio no ambiente de trabalho. Tal comportamento 

indica a gravidade intensa das situações de trabalho vivenciadas por estes 

profissionais, ratificando os resultados quantitativos da pesquisa.  

 

Outro ponto a se destacar das descrições de casos é relativo à 

dificuldade de retorno ao trabalho após o agravamento dos quadros 

psiquiátricos e consequente afastamento laboral para tratamento. Foram 

identificados pelo menos três fatores dificultadores para a recuperação da 

capacidade laboral plena. O primeiro aspecto diz respeito ao tratamento 

psiquiátrico para tais patologias, que tem duração prolongada (no mínimo 6 

meses) e, devido ao uso de medicações que causam impacto direto na 

capacidade cognitiva para condução de veículos de grande porte, impede a 

volta ao trabalho no decorrer de seu uso. O segundo aspecto identificado é 

relacionado à associação dos quadros psíquicos com quadros álgicos de 

origem osteomuscular, que acometem com frequência estes profissionais, 

retardando a resposta ao tratamento e muitas vezes impedindo a 

estabilização total do quadro psíquico, mesmo sob tratamento adequado. 
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Um terceiro ponto diz respeito às tentativas de volta ao trabalho, com 

retomada da exposição aos fatores psicossociais estressantes relacionados 

à atividade, levando a reagudização dos sintomas e necessidade de novo 

afastamento laboral. Este terceiro aspecto está diretamente relacionado à 

falta de investimento na melhoria das situações de trabalho a que esta 

categoria está exposta, que depende tanto de ações administrativas e de 

saúde ocupacional no âmbito das empresas de ônibus, como também de 

investimento público na mobilidade urbana, já que o trabalho do motorista de 

transporte coletivo urbano está diretamente relacionado ao ambiente no qual 

o mesmo é realizado, desempenhando suas atividades num ambiente 

público, o trânsito (BATTISTON, CRUZ & HOFFMANN, 2006). 

 

A partir dos resultados obtidos por este estudo, fica evidente uma 

grande contradição: a homogeneidade da gravidade das situações de 

trabalho dos motoristas de ônibus da região metropolitana de São Paulo, 

gerando adoecimento nestes profissionais, que muitas vezes continuam a 

conduzir os veículos mesmo com sintomas já presentes, gera risco grande 

não só para estes indivíduos como para a população como um todo. É esta 

população a usuária dos serviços prestados por estes profissionais, além de 

ser ela também a vítima dos acidentes de trânsito que podem ser 

ocasionados por motoristas com a capacidade laboral reduzida pelo 

adoecimento. A contradição vem do fato de que mesmo em situação de 

risco, a sociedade pouco faz para melhorar as situações de trabalho a que 

esta categoria está exposta. Ao contrário da movimentação que se vê em 
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relação a outras categorias profissionais, como tele atendentes e operadores 

de caixas de supermercado, não há uma mobilização efetiva ou pressão 

organizada da sociedade para exigir mudanças nas leis que regem a 

atividade dos motoristas de ônibus urbanos. O que se vê atualmente são 

apenas reações isoladas e descoordenadas da população (protestos onde 

ônibus são queimados) ou dos próprios motoristas (com paralizações 

“relâmpago”), porém sem engajamento de setores que exercem verdadeira 

influência na pressão por mudanças, como a imprensa e o poder público 

(executivo, legislativo e judiciário).  

 

Propostas como a relatada por CRUZ (1998) e SILVEIRA et al. 

(2014), que incluem maior participação dos trabalhadores na organização do 

trabalho e mudanças da forma de atuação das empresas no que se refere à 

administração de recursos humanos, por exemplo, podem ser um ponto de 

partida para a melhoria das situações de trabalho a que estes profissionais 

estão expostos. ZANONI (2005) propõe ações que visam à proteção da 

saúde com medidas de melhoria da qualidade de vida em empresa 

operadora do transporte urbano municipal. Defende mudança de hábitos e 

comportamentos (nutrição equilibrada, cuidados com a coluna e estímulo à 

prática de exercício físico regular), levando a aumento da conscientização e 

criando ambientes de suporte às práticas sugeridas. BRUNORO et al. (2012) 

defende que as empresas adotem políticas de propiciem condições mais 

adequadas de suporte profissional e pessoal para os empregados, dando 

condições para que desenvolvam a identidade profissional, com 
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consequente efeito de proteção à saúde.  NAKAI & OGAWA (2014), por sua 

vez, observaram que os motoristas que apresentavam menor grau de 

estresse eram os mais velhos e experientes. A partir destes achados, propõe 

ações que foquem no desenvolvimento emocional dos profissionais, visando 

à melhora das estratégias de coping.  

 

O engajamento do poder público também é fator fundamental para a 

redução de estressores no ambiente de trabalho, investindo em mobilidade 

urbana e na redução da violência, além de exercer uma fiscalização efetiva 

sobre as empresas do setor, garantindo o cumprimento das legislações 

vigentes. Por fim, é de suma importância a participação da sociedade civil 

neste processo, tomando conhecimento do problema e pressionando os 

atores envolvidos para que busquem soluções efetivas. Alertar para esta 

situação grave e contraditória, provavelmente seja a principal contribuição 

pretendida por este estudo conduzido pelo Serviço de Saúde Ocupacional 

do ICHC - FMUSP. 
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7. CONCLUSÕES 

 

a) A população estudada é homogênea, posicionando-se na 

categoria de trabalho de alta exigência do Modelo Demanda-

Controle-Suporte Social, situação de maior risco de adoecimento. 

Mais de 50% da amostra refere ter baixo suporte social. 

 

b) A maioria dos motoristas classifica-se em situação de 

desequilíbrio na relação esforço-recompensa, situação agravada 

pelo alto grau de comprometimento pessoal com o trabalho da 

maior parte da amostra. Mais de 50% dos profissionais está 

exposta à situação de risco mais intenso de adoecimento.  

 

c) A prevalência de sintomas indicativos de transtornos depressivos 

foi de 60,9% e de transtornos ansiosos de 71,3%. A prevalência 

de casos onde foi constatado risco de abuso/dependência de 

álcool foi 13,8%.  

 

d) Houve associação entre sintomas indicativos de transtorno 

depressivo e sexo feminino, idade mais baixa, desequilíbrio 

esforço-recompensa e alto grau de comprometimento com o 

trabalho. Houve associação entre sintomas indicativos de 

transtorno de ansiedade e controle, desequilíbrio esforço-

recompensa e alto comprometimento com o trabalho. O risco de 
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abuso/dependência de álcool apresentou associação com alto 

comprometimento com o trabalho e o baixo nível de apoio social. 

Parte das associações não se manteve na análise com modelos 

de regressão logística múltipla. 

 

e) As situações de trabalho observadas foram: alta demanda 

(grande número de horas extras, longas jornadas, carga de 

trabalho e cobrança por rapidez, redução das pausas e períodos 

de descanso entre as viagens); baixo controle (repetição das 

tarefas, impossibilidade de alterações nas rotinas, não 

participação ou influência no planejamento das atividades); baixo 

suporte social (pressão excessiva da chefia e passageiros, 

conflitos frequentes, ausência de sensação de bem estar no 

posto de trabalho); alto esforço (pressão por tempo, alta carga de 

trabalho, grau elevado de exigências e responsabilidades); baixa 

recompensa (salarial inadequado, falta de tempo livre, falta de 

perspectivas de melhora); alto comprometimento (cumprimento 

dos horários em detrimento das pausas, jornadas longas, grau de 

responsabilidade alta). 

 

f) Mudanças nas políticas de recursos humanos das empresas, 

investimento em mobilidade urbana e na redução da violência, 

fiscalização sobre as empresas e pressão popular são propostas 

para a melhoria das situações de trabalho dos motoristas. 
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ANEXO V 

 
TESTE DE IDENTIFICAÇÃO DE DISTÚRBIO DE USO DE ÁLCOOL (AUDIT) 

 
Faça um X  na resposta correta 
 

1. Com qual freqüência você utiliza bebidas com álcool? 
(0) Nunca 
(1) Mensalmente ou menos 
(2) Duas a quatro vezes ao mês 
(3) Duas a três vezes por semana 
(4) Quatro ou mais vezes por semana 

 
2. Quantas bebidas alcoólicas você costuma tomar nesses dias? 

(0) Uma ou duas 
(1) Três ou quatro 
(2) Cinco ou seis 
(3) Sete a nove 
(4) Dez ou mais 

 
3. Com que freqüência você toma mais que seis drinks em uma única 

ocasião? 
(0) Nunca 
(1) Menos que mensalmente 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Quase diariamente 

 
4. Com que freqüência no último ano você se sentiu incapaz de parar de 

beber depois que começou? 
(0) Nunca 
(1) Menos que mensalmente 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Quase diariamente 

 
5. Com que freqüência no último ano você não conseguiu fazer algo por 

causa da bebida? 
(0) Nunca 
(1) Menos que mensalmente 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Quase diariamente 

 
6. Com que freqüência no último ano você precisou beber de manhã para 

se recuperar de uma bebedeira? 
(0) Nunca 
(1) Menos que mensalmente 
(2) Mensalmente 
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(3) Semanalmente 
(4) Quase diariamente 

 
7. Com que freqüência no último ano você sentiu remorso após beber? 

(0) Nunca 
(1) Menos que mensalmente 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Quase diariamente 

 
8. Com que freqüência no último ano você não conseguiu se lembrar do 

que aconteceu na noite anterior por causa da bebida? 
(0) Nunca 
(1) Menos que mensalmente 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Quase diariamente 

 
9. Você já se machucou ou machucou alguém como resultado do seu uso 

de álcool? 
(0) Não 
(2) Sim, mas não no último ano 
(4) Sim, no último ano 

 
10. Algum parente ou amigo ou médico ou outro profissional de saúde se 

preocupou com seu hábito de beber ou sugeriu que parasse? 
(1) Não 
(2) Sim, mas não no último ano 
(4) Sim, no último ano 
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ANEXO VI 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK - BDI 
 
Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 
cuidadosamente cada campo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 
ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira 
que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias 
afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um 
círculo em cada uma. Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada 
grupo, antes de fazer a sua escolha. 
 

1) 
          0 – Não me sinto triste. 

1 – Eu me sinto triste. 
2 – Estou sempre triste e não consigo sair disto. 
3 – Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

 

2) 
 0 – Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 
 1 – Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 
 2 – Acho que nada tenho a esperar. 

3 – Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as 
coisas não podem melhoras. 
 

3) 
 0 – Não me sinto um fracasso. 
 1 – Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 

2 – Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um 
monte de fracassos. 

 3 – Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 
 

4) 
 0 – Tenho tanto prazer em tudo como antes. 
 1 – Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
 2 – Não encontro um prazer real em mais nada. 
 3 – Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 
 
 

5) 
 0 – Não me sinto especialmente culpado. 
 1 – Eu me sinto culpado grande parte do tempo. 
 2 – Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 
 3 – Eu me sinto sempre culpado. 
 

6) 
 0 – Não acho que esteja sendo punido. 
 1 – Acho que posso ser punido. 
 2 – Creio que vou ser punido. 
 3 – Acho que estou sendo punido. 
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7) 
 0 – Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 
 1 – Estou decepcionado comigo mesmo. 
 2 – Estou enojado de mim. 
 3 – Eu me odeio. 

8) 
 0 – Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 
 1 – Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros. 
 2 – Eu me culpo sempre por minhas falhas. 
 3 – Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 
 

9) 
 0 – Não tenho quaisquer idéias de me matar. 
 1 – Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 
 2 – Gostaria de me matar. 
 3 – Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

 
10) 
 0 – Não choro mais que o habitual. 
 1 – Choro mais agora do que costumava. 
 2 – Agora, choro o tempo todo. 

3 – Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, mesmo 
que o queira. 

 

11) 
 0 – Não sou mais irritado (a) agora do que já fui. 
 1 – Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava. 
 2 – Agora, eu me sinto irritado o tempo todo. 
 3 – Não me irrito mais com coisas que costumava me irritar. 
 

12) 
 0 – Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 

1 – Estou menos interessado pelas outras pessoas do que 
costumava estar. 

 2 – Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas. 
 3 – Perdi todo o interesse pelas outras pessoas. 
 

13) 
 0 – Tomo decisões tão bem quanto antes. 
 1 – Adio as tomadas de decisões mais do que costumava. 
 2 – Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes. 
 3 – Absolutamente não consigo mais tomar decisões. 
 

14) 
 0 – Não acho de qualquer modo que pareço pior do que antes.   
  1 –  Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo. 

2 – Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, que 
me fazem parecer sem atrativo. 

 3 – Acredito que pareço feio. 
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15) 
 0 – Posso trabalhar tão bem quanto antes. 
 1 – É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa. 
 2 – Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa. 
 3 – Não consigo mais fazer qualquer trabalho. 

16) 
 0 – Consigo dormir tão bem como o habitual. 
 1 – Não durmo tão bem como costumava. 

2 – Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho difícil 
voltar a              dormir. 
3 – Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo 
voltar a dormir. 

 

17) 
 0 – Não fico mais cansado do que o habitual. 
 1 – Fico cansado mais facilmente do que costumava. 
 2 – Fico cansado em fazer qualquer coisa. 
 3 – Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 
 

18) 
 0 – O meu apetite não está pior do que o habitual. 
 1 – Meu apetite não é tão bom como costumava ser. 
 2 – Meu apetite é muito pior agora. 
 3 – Absolutamente não tenho mais apetite. 
 

19) 
 0 – Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum 
recentemente. 
 1 – Perdi mais do que 2 quilos e meio. 
 2 – Perdi mais do que 5 quilos. 
 3 – Perdi mais do que 7 quilos. 
 
 Estou tentando perder peso de propósito comendo menos:

 □SIM  □NÃO 

 

20) 
 0 – Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o 
habitual. 

1 – Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, 
indisposição do estômago ou constipação. 
2 – Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar 
em outra coisa. 
3 – Estou tão preocupado com meus problemas físcios que não 
consigo pensar em qualquer outra coisa. 

 

21) 
 0 – Não notei qualquer mudança no meu interesse por sexo. 
 1 – Estou menos interessado por sexo do que costumava. 
 2 – Estou muito menos interessado por sexo agora. 
 3 – Perdi completamente o interesse por sexo. 
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ANEXO VII 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da 
lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, 
incluindo hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 
 

 

 

 

Absolu-
tamente 

não 

Leve-
mente 
Não me 

incomodou 
muito 

Modera-
damente 

Foi muito 
desagradável 

mas pude 
suportar 

Grave-
mente 

Dificilmente 
pude 

suportar 

1.Dormência ou formigamento     

2.Sensação de calor     

3.Tremores nas pernas     

4.Incapaz de relaxar     

5.Medo que aconteça o pior     

6.Atordoado ou tonto     

7. Palpitação ou aceleração do 
coração 

    

8.Sem equilíbrio     

9.Aterrorizado     

10.Nervoso     

11.Sensação de sufocação     

12.Tremores nas mãos     

13.Trêmulo     

14.Medo de perder o controle     

15. Dificuldade de respirar     

16.Medo de morrer     

17. Assustado     

18.Indigestão ou desconforto no 
abdome 

    

19.Sensação de desmaio     

20.Rosto afogueado     

21.Suor (não devido ao calor)     
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ANEXO VIII 

QUESTIONÁRIO “JOB STRESS SCALE” - JSS 

 

MDC01. Com que frequência você tem que fazer suas tarefas de trabalho com muita 

rapidez? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC02. Com que frequência você tem que trabalhar intensamente (isto é, produzir muito 

em pouco tempo)? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC03. Seu trabalho exige demais de você? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC04. Você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC05. O seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou discordantes? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC06. Você tem possibilidade de aprender coisas novas em seu trabalho? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC07. Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC08. Seu trabalho exige que você tome iniciativas? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC09. No seu trabalho, você tem que repetir muitas vezes as mesmas tarefas? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC10. Você pode escolher COMO fazer o seu trabalho? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 

 

MDC11. Você pode escolher O QUE fazer no seu trabalho? 

Frequentemente (   )  Às vezes (   )   

Raramente (   )   Nunca ou quase nunca (    ) 
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MDC12. Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho. 

Concordo totalmente (   )   Concordo mais que discordo (   )  

Discordo mais que concordo (   )  Discordo (   ) 

 

MDC13. No trabalho, nos relacionamos bem uns com os outros. 

Concordo totalmente(   )   Concordo mais que discordo (   )  

Discordo mais que concordo (   )  Discordo (   ) 

 

MDC14. Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho. 

Concordo totalmente (   )   Concordo mais que discordo (   )  

Discordo mais que concordo (   )  Discordo (   ) 

 

MDC15. Se eu não estiver num bom dia, meus colegas compreendem. 

Concordo totalmente (   )   Concordo mais que discordo (   )  

Discordo mais que concordo (   )  Discordo (   ) 

 

MDC16. No trabalho, eu me relaciono bem com meus chefes. 

Concordo totalmente (   ) Concordo mais que discordo (   )  

Discordo mais que concordo (   ) Discordo (   ) 

 

MDC17. Eu gosto de trabalhar com meus colegas. 

Concordo totalmente (   )   Concordo mais que discordo (   )  

Discordo mais que concordo (   )  Discordo (   ) 
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ANEXO IX 

QUESTIONÁRIO “EFFORT-REWARD IMBALANCE” – ERI 

 

ERI1. “Constantemente, eu me sinto pressionado pelo tempo por causa da carga pesada de 

trabalho” 

Discordo (   )   

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI2. “Frequentemente eu sou interrompido e incomodado no trabalho” 

Discordo (   ) 

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI3. “Eu tenho muita responsabilidade no meu trabalho” 

Discordo (   ) 

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI4. “Frequentemente, eu sou pressionado a trabalhar depois da hora” 

Discordo (   ) 

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI5. “Meu trabalho exige muito esforço físico” 

Discordo (   ) 

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI6. “Nos últimos anos, meu trabalho passou a exigir cada vez mais de mim” 

Discordo (   ) 

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI7. “Eu tenho o respeito que mereço dos meus chefes” 

Concordo (   ) 

Discordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (   

)  

 

ERI8. “Eu tenho o respeito que mereço dos meus colegas de trabalho” 

Concordo (   ) 

Discordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  ) 

 

ERI9. “No trabalho, eu posso contar com apoio em situações difíceis”  

Concordo (   ) 

Discordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  ) 
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ERI10. “No trabalho, eu sou tratado injustamente” 

Discordo (   ) 

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI11. “Eu vejo poucas possibilidades de ser promovido no futuro” 

Discordo (   ) 

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI12. “No trabalho, eu passei ou ainda posso passar por mudanças não desejadas” 

Discordo (   ) 

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI13. “Tenho pouca estabilidade no emprego” 

Discordo (   ) 

Concordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  )  

 

ERI14. “A posição que ocupo atualmente no trabalho está de acordo com a minha formação 

e treinamento”  

Concordo (   ) 

Discordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  ) 

 

ERI 15. “No trabalho, levando em conta todo o meu esforço e conquistas, eu recebo o 

respeito e o reconhecimento que mereço” 

Concordo (   ) 

Discordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  ) 

 

ERI16. “Minhas chances futuras no trabalho estão de acordo com meu esforço e conquistas” 

Concordo (   ) 

Discordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  ) 

 

ERI17. “Levando em conta todo o meu esforço e conquistas, meu salário/renda é adequado”  

Concordo (   ) 

Discordo, e com isso fico: 

Nem um pouco estressado (   ) Um pouco estressado (   ) Estressado (   ) Muito estressado (  ) 

 

ERI18. “No trabalho, eu me sinto facilmente sufocado pela pressão do tempo” 

Discordo totalmente (   ) Discordo (   ) Concordo (   ) Concordo totalmente (   ) 

 

ERI19. “Assim que acordo pela manhã, já começo a pensar nos problemas do trabalho” 

Discordo totalmente (   ) Discordo (   ) Concordo (   ) Concordo totalmente (   ) 

 

ERI20. “Quando chego em casa, eu consigo relaxar e ‘me desligar’ facilmente do meu 

trabalho” 

Discordo totalmente (   ) Discordo (   ) Concordo (   ) Concordo totalmente (   ) 
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ERI21. “As pessoas íntimas dizem que eu me sacrifico muito por causa do meu trabalho” 

Discordo totalmente (   ) Discordo (   ) Concordo (   ) Concordo totalmente (   ) 

 

ERI22. “O trabalho não me deixa; ele ainda está na minha cabeça quando vou dormir” 

Discordo totalmente (   ) Discordo (   ) Concordo (   ) Concordo totalmente (   ) 

 

ERI23. “Não consigo dormir direito se eu adiar alguma tarefa de trabalho que deveria ter 

feito hoje” 

Discordo totalmente (   ) Discordo (   ) Concordo (   ) Concordo totalmente (   ) 

 

 



 

 

175 
 

CURRÍCULO LATTES – RICARDO BACCARELLI CARVALHO 
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CURRÍCULO LATTES – LYS ESTHER ROCHA 

 

 

 


