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RESUMO 
  

 
Sá, EC. Síndrome da visão do computador e função visual em trabalhadores usuários de 
computador de um hospital público universitário de São Paulo: prevalência e fatores 
associados [tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo; 2016.  
 
 
Atualmente, os distúrbios oculares relacionados ao uso do computador são aqueles que vêm 
sendo mais estudados por sua alta prevalência mundial, e por serem cada vez mais frequentes 
em determinadas profissões. O objetivo desse estudo foi analisar os sintomas da Síndrome da 
Visão do Computador (CVS) e os fatores associados à função visual entre os trabalhadores, de 
ambos os sexos, usuários de computador em função administrativa, do prédio da 
administração de um hospital público universitário terciário de São Paulo (n=303). Realizada 
pesquisa quantitativa observacional transversal analítica, entre os anos de 2014 e 2015, em 
que os trabalhadores foram submetidos a exame clínico oftalmológico e responderam um 
questionário, com dados: sociodemográficos, ocupacionais, condições de trabalho, fatores 
psicossociais no trabalho, informações sobre saúde e avaliação da função visual. A avaliação 
estatística foi realizada a partir da análise descritiva das variáveis, quantitativas e qualitativas. 
Para o Questionário de Função Visual (VFQ-25) foi realizado teste de Kolmogorov-Smirnov, 
a fim de caracterizar a população do estudo, e os testes de ANOVA, Mann-Whitney e 
Kruskal-Wallis, para a análise dos fatores associados. Foi criado um modelo de regressão 
linear múltipla, utilizando stepwise forward, com as variáveis que apresentaram níveis de 
significância com p<0,20. Permaneceram no modelo final, as variáveis que apresentaram 
níveis descritivos p<0,05. Os sintomas mais frequentes foram: “cansaço nas vistas no 
trabalho” (47,9%), “peso nos olhos no trabalho” (38,3%) e “cansaço nas vistas em casa” 
(36,3%). Os agravos mais prevalentes foram: a presbiopia (66,3%) e o astigmatismo (47,9%). 
Foi encontrada associação entre a idade (OR 0,218; IC95% -0,276-0,161) e o esforço no 
trabalho (OR 0,656; IC -0,928-0,383) com a função visual. No esforço no trabalho, os itens 
que apareceram como principais fontes de estresse foram: “interrupções no trabalho” (3,7%), 
“trabalho depois da hora” (3,6%) e aumento da exigência (3,6%). Nesse estudo, conclui-se 
pela importância da organização do trabalho, dos fatores psicossociais no trabalho associados 
à presença de sintomas da CVS e, consequentemente, às alterações da função visual nos 
trabalhadores usuários de computador. Sugerem-se medidas para melhorar as condições do 
ambiente de trabalho e a realização de exames oftalmológicos periódicos para essa categoria 
de trabalhadores.   

 
Palavras-chave: Astenopia; Fadiga visual; Saúde ocupacional Síndrome da visão do 
computador; Doenças oculares; Prevalência; Epidemiologia/Brasil 
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ABSTRACT 

 

Sá, EC. Computer vision syndrome and visual function in computer users workers of a public 
university hospital in São Paulo: prevalence and associated factors [thesis]. São Paulo (BR): 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Currently, computer-use related eye disorders have been the most studied for their high 
prevalence worldwide, and for being increasingly more usual in some professions. The 
purpose of this study was to review the symptoms of Computer Vision Syndrome (CVS) and 
the factors associated with visual function among workers of both genders, computer users in 
the administrative sector of the administration building of a tertiary public hospital São Paulo 
(n= 303). The methods included analytical observational cross-sectional quantitative research, 
between 2014 and 2015, where workers underwent ophthalmologic examination and 
answered a questionnaire with the following input: sociodemographic, occupational data, 
work conditions, psychosocial factors at work, health information and assessment of visual 
function. A statistical evaluation was made based on the descriptive analysis of quantitative 
and qualitative variables. The Kolmogorov-Smirnov test was performed for the Visual 
Function Questionnaire (VFQ-25) in order to characterize the study population, and the 
ANOVA test, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test for the analysis of associated factors. A 
multiple linear regression model was created using stepwise forward with variables displaying 
p <0.20significance levels. The variables with p <0.05 descriptive levels were in the final 
models. The most frequent symptoms were "fatigue in the ‘views’ at work" (47.9%), " 
‘weight’ in the eyes at work" (38.3%) and "fatigue in the ‘views’ at home" (36.3%). The most 
prevalent eye diseases were presbyopia (66.3%) and astigmatism (47.9%). Association was 
found between age (OR 0.218, 95% CI -0,276-0,161) and stress at work (OR 0.656; CI -
0,928-0,383) with visual function. In this study, the work organization and the psychosocial 
factors at work were important causes associated with the presence of CVS symptoms and 
with problems of visual function in computer-user employees. Measures and timely eye 
examinations are suggested in order to improve the working environment conditions for this 
category of workers. 

 

Keywords: Asthenopia; Visual fatigue; Occupational health; Computer visual syndrome; 
Vision disorders; Prevalence; Brazil/epidemiology. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 A SÍNDROME DA VISÃO DO COMPUTADOR (C.V.S. - COMPUTER VISION 
SYNDROME) 

 

 

A Associação Americana de Optometria (AOA) define a síndrome visual do 

computador, também conhecida pela sua denominação em inglês de “Computer Vision 

Syndrome” (CVS), como uma síndrome resultante de problemas oculares e visuais, 

relacionada ao uso do computador no trabalho ou não. Na maioria dos casos, os sintomas 

ocorrem porque as exigências visuais da tarefa excedem as capacidades visuais do indivíduo 

para executá-la de forma confortável (SEGUÍ et al., 2015). 

Vários estudos mostram que os sintomas oculares relacionados ao uso excessivo do 

computador são frequentemente citados na literatura, porém com pouca definição sobre o 

conceito da CVS (BALI et al., 2014; AKINBINU e MASCHALLA, 2014; SEGUÍ et al., 

2015; RANASINGHE et al., 2016).  

AKINBINU e MASCHALLA (2014) relatam que, na sociedade de hoje, o uso do 

computador como ferramenta nos locais de trabalho, nas instituições acadêmicas, nas 

atividades de lazer e nas casas, tornou-se muito comum. Os mesmos autores relatam ainda 

que, globalmente, aproximadamente de 45 a 70 milhões de pessoas passam horas olhando 

para um terminal de vídeo (vídeo terminal display - VDT).  

A ocorrência da fadiga visual em profissionais que utilizam o computador foi 

inicialmente descrita em 1982 por ELIAS e CAIL, que a conceituavam como uma 

modificação funcional do olho, por contrações excessivas e prolongadas dos músculos 

ciliares, com o objetivo de obter uma focalização fina dos objetos. 

Há mais de vinte anos, a introdução de computadores para uso específico de cada 

trabalhador revolucionou o local de trabalho (BERGQVIST et al., 1994; SÁNCHEZ-

RÓMAN et al., 1996; THOMSON, 1998; LOH e REDDY, 2008; OSTROVSKY et al., 2012). 

Em 2000, a estimativa do uso de computador no trabalho era de aproximadamente 75% de 

todos os empregos no mundo (BLEHM et al., 2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranasinghe%20P%5Bauth%5D
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Em todo o mundo, é relevante destacar o número crescente de usuários do computador. 

A partir de então, ocorreram várias mudanças no modo de vida para um grande número de 

pessoas, tanto no trabalho como no lazer (SCHOLTE et al., 2004). 

SEGUÍ et al. (2015) relatam a importância da expansão da tecnologia da informação nas 

últimas décadas, o que resultou em aumento do uso de computadores nos locais de trabalho. 

O conhecido relatório E.W.C.S. (European Working Conditions Survey), de 2010, demonstra 

um consenso entre estudos europeus, e observa que cerca de 30% dos trabalhadores utilizam 

computadores durante todo o tempo do dia no seu trabalho.  

Estudos têm demonstrado que entre os riscos de saúde mais significativos referidos 

pelos usuários de computador no trabalho estão os oculares e os problemas relacionados com 

a visão (BHANDERI et al., 2008; OSTROVSKY et al., 2012). Entre os distúrbios visuais 

mais frequentes inclui-se a astenopia, considerada como fadiga visual. O termo astenopia, de 

acordo com o Dictionary of Optometry and Visual Science (2009), é geralmente utilizado para 

designar quaisquer sintomas subjetivos ou desconforto relacionados ao uso dos olhos. 

Atualmente, a astenopia é um dos distúrbios oculares que vem sendo mais estudado, 

por apresentar alta prevalência mundial e está cada vez mais frequente em determinadas 

profissões que exigem acurácia visual, tais como: operadores de teleatendimento e costureiras 

(THOMSON, 1998; ZIEFLE, 1998; ACOSTA et al., 1999; TRAVERS e STANTON, 2002; 

ROCHA e DEBERT-RIBEIRO, 2004; YE et al., 2007a,b;  RANASINGHE et al., 2016; 

PORCAR et al., 2016; MADUCDOC et al., 2016), incluindo aquelas dos profissionais que 

trabalham com computador. 

ALVES et al. (2009) consideram que astenopia inclui sintomas como: cefaléia, dor ao 

redor dos olhos ou acima dos olhos, cansaço e desconforto ocular. Os autores consideram 

ainda que a intensidade e a frequência dos sinais e sintomas variam e dependem de certos 

fatores, tais como: a magnitude e tipo do erro refrativo, a integridade do sistema visual 

binocular e a natureza da demanda da visão, inclusive no trabalho. 

Alguns autores têm definido a fadiga visual associada ao trabalho com computador 

como Computer Vision Syndrome (CVS) (BLEHM et al., 2005; LOH e REDDY, 2008). 

Segundo BLEHM et el. (2005), a CVS pode ser caracterizada pela presença de um ou mais 

sintomas oculares como resultado do uso de monitor de computador. Entre os principais 

sintomas estão: cansaço nas vistas, fadiga ocular, sensação de queimação, irritação ocular, 

“vermelhidão”, “visão borrada”, e “olhos secos”, entre outros. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranasinghe%20P%5Bauth%5D
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A prevalência estimada de CVS mundial é superior a 70% (OSTROVSKY et al., 

2012). Estudos realizados nos Estados Unidos destacam que entre os 70 milhões de 

trabalhadores que utilizam computadores por mais de 3 h por dia, cerca de 90% demonstram 

algum sinal (BLEHM et al., 2005). 

No Brasil, a prevalência de sintomas visuais associados ao uso do computador entre os 

operadores de teleatendimento foi de 54,6%, segundo estudo dos autores SÁ et al. (2012). 

A preocupação com as repercussões do trabalho sobre a visão tem crescido nos 

últimos anos. Como exemplo, podemos citar a criação de um comitê científico específico, 

pela Comissão Internacional de Saúde Ocupacional (ICOH - International Commission on 

Occupational Health), denominado Comitê Trabalho e Visão (ICOH/ ICWV - International 

Scientific Committee on Work and Vision). A proposta do documento elaborado por este 

comitê é de que os distúrbios oculares relacionados ao trabalho têm origem multifatorial, 

podendo estar associados à atividade de trabalho, às condições ambientais e às características 

oftalmológicas individuais (PICCOLI, 2003). 

SEGUÍ et al. (2015) ressaltam a importância da avaliação e do acompanhamento dos 

efeitos do uso do computador sobre a saúde dos trabalhadores, e que é necessário conhecer a 

sua relação com os aspectos pessoais de cada um, os fatores de risco psicossociais, e os 

fatores ambientais presentes no local de trabalho, para promover a saúde e para a prevenção 

dos sintomas oftalmológicos. 

 

 

1.2 AS CAUSAS DA SÍNDROME DA VISÃO DO COMPUTADOR (CVS ) 

 

Segundo BALI et al. (2014), num artigo de revisão sobre a CVS, a síndrome tem causa 

multifatorial. GOWRISANKARAN e SHEEDY (2014) descrevem vários mecanismos 

causais, tais como: fatores do meio ambiente, posição do usuário, posição da tela do 

computador, além dos fatores individuais, tais como erros de refração e presbiopia não 

corrigidos adequadamente; ou uma combinação desses fatores. FRANCÉS et al. (2014) 

relatam que ocorrem mudanças contínuas de acomodação e convergência da visão, devido à 

necessidade de olhar para diferentes distâncias e diferentes direções. O que exige a 



12 
 

coordenação adequada dos movimentos oculares para a fusão das imagens e, 

consequentemente, realizar a visão binocular.  
 

As causas conhecidas da CVS foram classificadas por BLEHM et al. (2005) em fatores 

intrínsecos, extrínsecos ambientais e extrínsecos oculares. Nos fatores intrínsecos 

predominam as causas de origem muscular da fadiga visual, ou seja, aquelas relacionadas ao 

mecanismo de acomodação do olho. BRUNO e CARVALHO (2007) relatam que o termo 

acomodação foi introduzido por BUROW em 1841. 

A função óptica do olho é formar uma imagem nítida na retina. Um olho emétrope, 

quando fixa um objeto no infinito, tem a sua imagem focalizada sobre a retina. O fenômeno 

de acomodação corresponde à capacidade de aumentar o poder de refração do olho, a fim de 

realizar a completa formação da imagem na retina, com correspondência cerebral. Quando o 

objeto se desloca do infinito em direção ao olho, a imagem retiniana sofre um deslocamento 

para trás, havendo necessidade, então, de um mecanismo de ajuste, denominado acomodação. 

Esse mecanismo envolve estruturas oculares, tais como: a câmara anterior, a pupila, o 

cristalino, a zônula, o músculo ciliar e os processos ciliares (BRUNO e CARVALHO, 2007). 

Segundo os mesmos autores, quando o olho está acomodando, além das mudanças no 

cristalino e no sistema zonular, o olho simultaneamente converge e a pupila se contrai. Estes 

fatos ajudam na obtenção de uma visão nítida de objetos que se encontram próximos ao 

indivíduo e são conhecidos como resposta próxima. Ao focalizar um objeto no infinito, o olho 

encontra-se no estado conhecido como desacomodado ou não acomodado e, caso esteja 

focalizando um objeto na zona de acomodação, é denominado acomodado. 

Assim, os autores supra citados consideram que o mecanismo de acomodação se 

realiza de maneira gradual e proporcional à distância do ponto focalizado. É modulado como 

um sistema realimentado que opera de maneira a aumentar o contraste luminoso da imagem 

na retina. Não há apenas um único estímulo e nem um que seja o mais importante. Tamanho 

do objeto; distância; borrão (contraste da imagem); aberração cromática; oscilação da 

acomodação, movimentos de varreduras dos olhos e outros fenômenos visuais, que podem ser 

responsáveis pela obtenção da resposta acomodativa apropriada do olho. 

Entre as teorias que explicam a acomodação, a de Helmholtz, elaborada no século XIX 

e publicada em 1909, é a mais difundida e mais aceita atualmente. Segundo este autor, o 

corpo ciliar é ativo durante a acomodação (BRUNO e CARVALHO, 2007). 
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Segundo KHALAJ et al. (2015), os erros refracionais, presentes em cada indivíduo, 

também conhecidos como ametropias, tais como: miopia, astigmatismo e hipermetropia, além 

da presbiopia, que é uma anomalia da acomodação e corresponde à dificuldade de distinguir 

com nitidez os objetos mais próximos, podem interferir de forma direta e incisiva nos sinais e 

sintomas característicos da fadiga visual, quando não se encontram corrigidas ou quando 

estão corrigidas de maneira indevida (hipocorrigidos ou hipercorrigidos), seja através dos 

óculos, seja através de lentes de contato. Há ainda aqueles relacionados à presença de 

alterações óculo-motoras do grupo das forias. 

Os fatores extrínsecos ambientais incluem: iluminamento, condições do ambiente e do 

posto de trabalho. A iluminação no local de trabalho pode ser natural ou artificial, sendo esta 

última a feita por lâmpadas elétricas, que podem ser fluorescentes, incandescentes, de 

mercúrio, de sódio, etc. (BREVIGLIERO et al., 2006). Estes autores conceituam 

iluminamento como a densidade de fluxo luminoso sobre uma superfície, expresso em lux 

(lx). Um lux corresponde a um lúmen distribuído numa superfície de 1 m². 

De acordo com a Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em sua Norma 

Regulamentadora (NR) nº 17, item 17.5.3, a avaliação deve ser realizada usando-se um 

luxímetro com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do 

ângulo de incidência. Para avaliação do nível de iluminamento adota-se o critério de medição 

ponto a ponto nos locais de trabalho e a comparação com o mínimo estabelecido em lux para 

cada tipo de atividade, como disposto na NR-17 e na ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1 (2013), 

que substituiu a NBR-5413, da ABNT (1992). 

A recomendação para os níveis de iluminamento de um local de trabalho estão entre 

200 e 700 lux, segundo KHALAJ et al. (2015). Os autores relatam ainda que a intensidade da 

luz deve ser diferente para diferentes faixas etárias. Por exemplo, os trabalhadores com mais 

de 50 anos de idade tendem a exigir duas vezes mais os níveis de iluminamento de adultos 

jovens para executar a mesma tarefa. 

 O iluminamento pode ser inadequado tanto quando se encontra em nível abaixo do 

necessário para execução de determinadas tarefas, como quando o ultrapassa, levando ao 

fenômeno de ofuscamento. Designa-se por ofuscamento uma condição de visão na qual há um 

desconforto ou uma redução da capacidade de distinguir objetos, ou ambos, devido a uma 

distribuição desfavorável das luminâncias, ou a luminâncias elevadas, ou a contrastes 

excessivos no espaço ou no tempo (BREVIGLIERO et al., 2006). 



14 
 

PICCOLI et al. (2004) observaram que a avaliação das condições de iluminação no 

local de trabalho tem sido focada na medição do nível de iluminamento. O valor da medição 

do iluminamento no campo visual de trabalho deve ser consistente com a anatomia e a 

fisiologia oculares requisitadas na execução da tarefa, e pode ser utilizado como parte da 

avaliação de risco para possíveis distúrbios visuais, além de estabelecer o nível de 

iluminamento mais adequado nas estações de trabalho. 

As más condições do local de trabalho estão relacionadas à presença de poeira 

excessiva e ao ar seco secundário ao uso indevido de condicionadores de ar. Esse último fator 

pode levar à maior sensibilização da córnea e das glândulas presentes nas pálpebras e, 

consequentemente, à diminuição da produção da lágrima. Ainda com relação às condições 

laborais, existem outros fatores negativos, tais como: a estrutura e o posicionamento 

inadequados da cadeira de trabalho, que podem levar a dores na coluna vertebral; a má 

qualidade da tela do monitor e a falta de protetores para as mesmas; o horário e a duração da 

jornada de trabalho, principalmente quando em turnos noturnos ou diurnos, com duração 

superior a seis horas (BLEHM et al., 2005). 

BLEHM et al. (2005) consideram como fatores extrínsecos oculares:  diminuição do 

índice do piscar/pestanejar; aumento da exposição da superfície ocular; uso de lente de 

contato ou medicamentos; presença de doenças sistêmicas e ou doenças oculares externas. 

A diminuição do índice de piscar também foi observada por CHARPE e KAUSHIK 

(2009). Estes autores relatam que, ao lermos um texto em papel, piscamos 22 vezes por 

minuto; porém, em frente à tela de um computador, reduzimos para sete vezes por minuto o 

número de piscadas. YAN et al. (2008) consideram que o brilho da tela do computador 

conduz a uma grande alteração na dinâmica da lágrima: o índice do piscar espontâneo 

(spontaneous eye blink rate – SEBR) reduz-se significativamente durante o uso do 

computador. Os autores descrevem que o SEBR corresponde a 15-16 piscadas/minuto durante 

uma conversação, e que o mesmo diminui durante o uso do computador para 5-6 

piscadas/minuto, em razão da alta demanda visual e da grande concentração mental que se 

verificam durante esta atividade. 

FREUDENTHALER et al. (2003) e SCHLOTE et al. (2004) descrevem ainda que 

temos a tendência de aumentar o tamanho da abertura do olho diante da tela do monitor, o que 

resulta numa maior evaporação da lágrima. A diminuição do índice de piscar e o aumento do 

tamanho da abertura do olho podem prejudicar a troca do filme lacrimal, o que pode ocasionar 

o distúrbio conhecido como “olho seco”, segundo BLEHM et al. (2005). 
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Entre os fatores extrínsecos oculares, inclui-se o uso de lentes de contato e uso de 

medicamentos. O uso de lentes diminui a oxigenação da córnea e pode levar à diminuição da 

lubrificação do olho. Há casos ainda de mau posicionamento dessas lentes, o que leva a um 

grande desconforto ocular. O uso de medicamentos por via oral pode levar à diminuição da 

produção da lágrima, como por exemplo: diuréticos, anti-histamínicos, psicotrópicos e anti-

hipertensivos (BLEHM et al., 2005). 

Entre as doenças sistêmicas, síndromes e doenças oculares externas, que são 

consideradas como fatores extrínsecos oculares, BLEHM et al. (2005) citam a Artrite 

Reumatóide, a Síndrome de Sjogren e as blefarites posteriores. 

PICCOLI (2003) atribui às modificações dos processos de trabalho e à crescente 

utilização do computador, o aumento progressivo das exigências de eficiência visual e do uso 

dos componentes do sistema nervoso, que coordenam os movimentos dos olhos e sua 

acomodação. 

A relação entre visão e fatores psicossociais do trabalho é sugerida pela ideia de que 

os distúrbios visuais estão relacionados à intensidade e à duração das exigências visuais, à 

situação de trabalho percebida pelo empregado e às características fisiopatológicas do sistema 

visual de cada indivíduo (PICCOLI, 2003; OSTROVSKY et al., 2012). 

A Organização Internacional do Trabalho (ILO, 1986) define os fatores psicossociais 

do trabalho como a interação das percepções e da experiência do trabalhador com aspectos 

relacionados às condições e ao ambiente de trabalho, e também ligados ao sistema social. 

Propõe que sejam analisados fatores de natureza individual, como as capacidades e limitações 

do trabalhador em relação às exigências do trabalho. E inclui entre as condições de trabalho: a 

tarefa em si; as condições físicas do posto de trabalho; as relações interpessoais entre colegas, 

chefes e clientes. Em relação aos fatores sociais, menciona as preocupações do trabalhador em 

relação à família e à vida pessoal, elementos culturais, nutrição, condições de transporte e 

habitação. 

A preocupação com as repercussões do trabalho sobre a visão tem crescido nos 

últimos anos. Exemplo disso foi a criação de um comitê científico específico, pela Comissão 

Internacional de Saúde Ocupacional (ICOH - International Commission on Occupational 

Health), denominado Comitê Trabalho e Visão (ICOH/ ICWV - International Scientific 

Committee on Work and Vision). A proposta do documento elaborado por este comitê é de 

que os distúrbios oculares relacionados ao trabalho têm origem multifatorial, podendo estar 
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associados à atividade de trabalho, às condições ambientais e às características oftalmológicas 

individuais (PICCOLI, 2003). 

SCHAEFER (2009) afirma que o ICOH-ICWV procura desenvolver sistematicamente 

o tema, com vistas a uma aproximação mais racional e completa entre trabalho e visão. 

Segundo o comitê, os avanços das pesquisas nesta área devem proporcionar aos trabalhadores 

melhores condições visuais nos locais de trabalho, levando a uma maior qualidade no trabalho 

e a atividades menos exaustivas e menos estressantes, o que pode resultar em maior 

produtividade. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O uso do computador e o avanço da tecnologia da informação revolucionaram e 

beneficiaram a sociedade. Porém, ao longo do tempo, têm levado a alterações da função 

visual e a sintomas relacionados ao seu uso, como a CVS. Esses sintomas estão relacionados 

com fatores ambientais, visuais e psicossociais. O estudo se propõe a identificar esses fatores 

em trabalhadores usuários de computador em funções administrativas de um hospital público 

universitário terciário subordinado à Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Governo do 

Estado de São Paulo, Brasil. 
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3 HIPÓTESES 

 

 

Existe associação entre os fatores individuais, sociodemográficos, ocupacionais, 

hábitos e estilos de vida, e condições de saúde dos trabalhadores usuários de computador em 

função administrativa e a função visual. 

Existe uma associação entre os sintomas da síndrome da visão do computador (CVS) e 

a função visual entre trabalhadores usuários de computador. 

São esperadas elevadas prevalências de sintomas visuais em uma população em fase 

de envelhecimento. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Analisar os sintomas da Síndrome da Visão do Computador (CVS) e os fatores 

associados à função visual entre os trabalhadores usuários de computador em função 

administrativa, do prédio da administração de um hospital público universitário terciário de 

São Paulo. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar os dados sociodemográficos, hábitos de vida e de saúde dos 

trabalhadores estudados; 

 Caracterizar as condições de trabalho envolvendo o meio ambiente, o posto de 

trabalho, a organização e os fatores psicossociais do trabalho apresentados pela 

população estudada; 

 Estimar a prevalência de agravos à saúde visual e dos sintomas visuais na 

percepção dos trabalhadores; 

 Apresentar os fatores associados à função visual na população estudada; 

 Citar recomendações com a finalidade de promover a saúde visual de funcionários 

usuários de computador em funções administrativas.  
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5 MATERIAIS E MÉTODO 
 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa de estudo observacional transversal analítico, 

que foi realizado, entre os anos de 2014 e 2015, no prédio da administração de um hospital 

público terciário de São Paulo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Estudo transversal com a avaliação das condições 

de trabalho, de fatores psicossociais relacionados ao trabalho, de sintomas oculares 

percebidos, e alterações visuais a partir de um questionário sobre função visual. 

Realizada revisão bibliográfica, para situar o problema em questão e fundamentar os 

possíveis resultados, nas bases de dados PubMed, Lilacs e SciELO. Foram utilizados os 

unitermos: asthenopia, visual fatigue, occupational health, computer visual syndrome, vision 

desorders, prevalence e Brazil/epidemiology, nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola.  A 

busca foi realizada considerando os períodos de 1980 a 2016. Foram selecionados os artigos 

de caráter epidemiológico e de revisão sistemática, que relacionassem os sintomas visuais e o 

uso do computador, incluindo as condições de trabalho. Foram excluídos artigos repetidos nas 

bases de dados pesquisadas, em outras línguas e estudos que utilizaram modelos 

experimentais com animais. Foram obtidos sessenta artigos e somente 47 foram selecionados. 

 

 

5.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO  

 

5.2.1 População de trabalhadores usuários de computador segundo a Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO) 

 

Na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), acessada pelo site do Ministério do 
Trabalho e Emprego (http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf), é possível 
caracterizar a população de trabalhadores usuários do computador, pela busca simples 
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utilizando o termo “computador”. Foram encontrados onze títulos: montador de computadores 
e equipamentos auxiliares, montador de equipamentos eletrônicos (computadores e 
equipamentos auxiliares), operador de computador, operador de microcomputador, operador 
de sistema de computador, programador de computador, programador de sistema de 
computador, técnico de manutenção de computador, técnico em programação de computador, 
técnico em operação e monitoração de computadores e tecnólogo em redes de computadores. 

A partir da leitura da descrição sumária de cada título, foram identificadas as 
atividades abaixo, que servem para representar o que a população estudada realiza: 

“desenvolvem sistemas e aplicações, determinando a interface gráfica, critérios ergonômicos 
de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; 
projetam, implantam e realizam manutenção de sistemas e aplicações; selecionam recursos de 
trabalho, tais como: metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de 
programação e ferramentas de desenvolvimento. Operam sistemas de computadores e 
microcomputadores, monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída 
de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade 
central de processamento (CPU), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. 
Asseguram o funcionamento do hardware e do software; garantem a segurança das 
informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-os em local prescrito, 
verificando acesso lógico e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendem clientes e 
usuários, orientando-os na utilização de hardware e software”. 

   

 
5.2.2 População de trabalhadores usuários de computador do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

 

A população do estudo foi composta por trabalhadores, usuários de computador, de 

ambos os sexos, do setor administrativo do prédio da administração do HCFMUSP, com 

jornada diurna de trabalho. Este é um complexo hospitalar localizado na cidade de São 

Paulo e uma autarquia do governo do estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) para fins de coordenação administrativa, e associado à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) para fins de ensino, pesquisa e prestação 

de ações e serviços de saúde, de caráter terciário, destinados à comunidade. 

Na época, o HCFMUSP era composto por 20.150 pessoas no total do quadro dos seus 

funcionários. Desses, 3.202 eram trabalhadores administrativos. O Prédio da Administração 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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(PA), que é composto por uma edificação central, se localiza na Praça da Esperança, no 

Complexo do HCFMUSP, e seus anexos, onde é concentrada a administração superior do 

hospital, além das gerências dos recursos materiais, serviços, recursos humanos e assessoria 

jurídica. 

O PA e os seus anexos possuíam 772 trabalhadores em sua totalidade. Para este estudo 

foram utilizados como critérios de inclusão: ser funcionário administrativo usuário do 

computador, trabalhar há pelo menos um ano nesta atividade e utilizar o computador por pelo 

menos quatro horas diárias. Nestes critérios enquadraram-se 437 trabalhadores do setor 

administrativo. Foram critérios de exclusão não se enquadrar nas situações descritas, além de 

estar afastados por doença ou estar afastadas por licença maternidade. 

Os profissionais que exerciam funções administrativas, que utilizavam processos e 

técnicas de natureza administrativa através de meios da tecnologia da informação, foram 

escolhidos para o estudo a partir da descrição geral das suas atividades, que incluíam tarefas 

como: redação e realização de relatórios e cadastros, digitação de planilhas e de controles e 

lançamentos financeiros, além de correções de textos e dados estatísticos já digitados, a fim 

de evitar inexatidão de resultados. Cabe ressaltar que, mesmo em cargos tais como: chefe, 

encarregado, assistente e/ou diretor, as atividades eram realizadas de forma assemelhada, não 

só pela pequena quantidade de funcionários, mas também pelo excesso de trabalho que cabia 

a cada divisão e/ou sessão dos departamentos.   

Entre os cargos de função administrativa existentes no PA do HCFMUSP foram 

escolhidos para o nosso estudo os seguintes: administrador, agente técnico de assistência à 

saúde, analista de banco de dados, analista de sistemas, analista de suporte técnico, analista 

funcional, analista sociocultural (seção de publicação), assistente de planejamento e controle, 

assistente de gerência, assistente de pessoal, assistente técnico administrativo, assistente 

técnico de saúde, auxiliar (oficial) administrativo, auxiliar de pessoal, auxiliar da seção de 

expediente, auxiliar de serviço de comunicação e administração, chefe administrativo, 

contador, coordenador administrativo, diretor técnico, encarregado, gerente executivo, oficial 

operacional, programador, recepcionista, supervisor do serviço de contratos, supervisor de 

sistemas, técnico de CPD (central de processamento de dados) e técnico de suporte.  

Inicialmente, em 2014, o desenho do estudo foi apresentado ao diretor do Núcleo de 

Gestão de Pessoas (NGP) do HCFMUSP, quando foi obtida a autorização para a realização da 

pesquisa. Posteriormente, o detalhamento do estudo foi explicado aos gerentes mediatos e 
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imediatos dos trabalhadores usuários de computador das diversas divisões e seções do PA, a 

fim de obtermos a aprovação para a liberação dos referidos trabalhadores, para a realização da 

consulta oftalmológica e para responderem os questionários.  

 

5.2.3 Descrição geral dos postos de trabalho dos usuários de computador 

  

Os trabalhadores usuários de computador do prédio da administração do HCFMUSP 

eram distribuídos nos seis andares do edifício, em vários postos de trabalho. Segundo o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), descrito pela área de Engenharia de 

Segurança do Trabalho, os ambientes físicos eram considerados adequados do ponto de vista 

de condições climáticas locais e das necessidades inerentes às atividades exercidas pelos 

funcionários, incluindo o projeto de iluminação. Esse último identificou que eram tarefas que 

exigiam alta demanda da função visual e, por isso, se utilizava do fornecimento de altos níveis 

de densidade de fluxo luminoso. O nível de iluminamento medido nas áreas estudadas foi 

identificado entre os valores de 480 e 500 lux, o que corresponde ao previsto na ABNT NBR 

ISSO/CIE 8995-1 (2013). 

Na Instituição, o sistema de iluminação ambiental se utilizava de fontes naturais e 

artificiais para o direcionamento do fluxo luminoso, sendo as primeiras através das janelas. A 

posição das janelas seguia o estabelecido para o conforto térmico e de iluminação, mediante o 

sombreamento e o redirecionamento dos raios solares. As artificiais seguiam os critérios de 

distribuição horizontal ou vertical no teto das salas (iluminação geral), a partir das 

recomendações previstas na norma técnica supracitada. Não havia iluminação localizada e 

nem suplementar nos postos de trabalho individuais. 

A melhor posição dos documentos, a posição dos monitores e o seu ajuste eram 

reguladas pelos próprios trabalhadores, com a orientação da seção de tecnologia da 

informação do referido hospital. Na grande maioria dos monitores não foi observado o uso 

dos protetores de tela. Porém, os funcionários referiram que utilizam a regulação luminosa de 

cada monitor. 

Nesse estudo, cabe mencionar, que não foi possível realizar a análise ergonômica do 

trabalho. 
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5.3 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

 

5.3.1 Questionário 

 

Foi aplicado um questionário dividido em 6 partes (Anexo 1):  
 

 Parte I Dados Sociodemográficos; 

 Parte II Dados Ocupacionais; 

 Parte III Condições de trabalho; 

 Parte  IV Fatores Psicossociais no Trabalho; 

 Parte V Informações sobre Saúde; 

 Parte VI Avaliação da Função Visual;    

 

PARTE I Dados Sociodemográficos 

  

As questões versavam sobre as condições demográficas e sociais, tais como: sexo, data 

de nascimento, idade (em anos), escolaridade, estado civil, renda familiar, salário líquido 

mensal e esforço físico realizado ans tarefas domésticas. 

 

PARTE II Dados Ocupacionais  

 

As questão foram: o cargo, vínculo com o hospital, seção/setor em que trabalha, tempo 

de trabalho no cargo e no hospital, horário de trabalho, carga horária semanal e a realização 

de hora extra. 

 

PARTE III Condições de trabalho  

 

Aqui foram perguntados aspectos das condições de trabalho a partir da percepção dos 

entrevistados, tais como: condição acústica, iluminação, temperatura, cadeira, mesa, 

eapaço/layout, instrumento de trabalho, número de funcionários e treinamento oferecido. 

Além de presença ou não de satisfação no trabalho. 
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PARTE IV Fatores Psicossociais no Trabalho  

 

Na análise dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho foram utilizados os 

modelos: 

 

a) Modelo Demanda-Controle: elaborado por THEORELL et al. (1988) que é a versão 

reduzida do JCQ de autoria de KARASEK (1985). Será utilizado neste estudo a tradução, 

adaptação e validação em português falado no Brasil por ALVES et al. (2004), que à época 

foi denominado como “Job Stress Scale (JSS)”. Composto por 17 questões estruturadas em 

escalas tipo Likert de 4 pontos: cinco sobre demanda psicológica (ritmo, volume, tempo de 

realização do trabalho e existência de solicitações conflitantes), seis sobre controle das tarefas 

(aprendizado, criatividade, habilidade, diferenciação das tarefas e repetição no trabalho) e seis 

sobre apoio social.  

b) Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa: serão utilizadas as questões da versão 

reduzida do ERI-Q, desenhado por SIEGRIST (1996), e traduzido, adaptado e validado para o 

português falado no Brasil conduzida por CHOR et al. (2008). Esta versão contém 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) e 6 sobre comprometimento pessoal (que varia de 6 a 24 

pontos). 

 

PARTE V Informações sobre Saúde  

 

Foram incluídas questões sobre os hábitos e estilo de vida, tais como: uso do cigarro 

(não ou sim, e quantos cigarros por dia), uso de bebidas alcóolicas e se realizada atividade 

física (qual tipo e com que frequência).  

As queixas dos sintomas visuais foram extraídas do questionário de ELIAS e CAIL 

(1982), que estudaram a fadiga visual de acordo com a sua frequência e a partir dos sintomas: 

“peso” nos olhos, sensação de “queimação” nos olhos, cansaço nas vistas, enfraquecimento da 

acuidade visual e lacrimejamento.  

Foi realizada uma adaptação, baseada no apêndice 20.1, descrito no Capítulo 20, do 

livro Clinical Managemente of Binocular Vision – Heterophoric, Accommodative, and Eye 
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Movement Disorders, 4 edition. (SCHEIMAN e WICK, 2014). Essa adaptação foi realizada 

para conhecermos a percepção dos trabalhadores sobre cada sintoma visual do questionário 

supracitado, perguntando-lhes se os sentiam não somente no trabalho, mas também ao usarem 

o computador em casa.  

 

PARTE VI Avaliação da Função Visual  

 

Para essa fase do estudo foi utilizado o Teste VFQ – 25 (Questionário de Função 

Visual), que é uma versão validada do “Questionário de Função Visual” (NEI-VFQ) de 51 

itens, que foi desenvolvido por MANGIONE et al., em 1998, sob o patrocínio do National 

Eye Institute (NEI) – National Institute of Heallth. E foi publicado no Archives of 

Ophthalmology em 2001. O mesmo questionário foi submetido à tradução e adaptação 

transcultural para validação em diversos países, tais como: para a população hispânica 

moradora dos EUA, GLOBE et al. (2003); Itália, ROSSI et al. (2003); Japão, SUZUKAMO et 

al. (2005); Turquia, TOPRAK et al. (2005); Grécia, LABIRIS et al. (2008); e Espanha, 

GARCÍA-CATALÁN et al. (2009). 

No Brasil, foi traduzido e validado para o português, em 2008, pelo Departamento de 

Oftalmologia da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte – MG, por 

SIMÃO et al. (2008). 

O questionário NEI VFQ – 25 é composto de 25 perguntas agrupadas em 12 

subdomínios, sendo que cada subdomínio possui uma ou mais questões. Os subdomínios são: 

saúde em geral, visão em geral, dor ocular, dificuldade em realizar atividades que exijam 

visão para perto, dificuldade em realizar atividades que exijam visão para longe, limitações 

para funções sociais por conta da visão, problemas relacionados à saúde mental por conta da 

visão, limitações da sua função por causa da visão, dependência de terceiros por causa da 

visão, dificuldade para dirigir, dificuldade para a visão de cores e dificuldade com a visão 

periférica.  

Os pacientes/trabalhadores responderam ao questionário NEI VFQ-25, na presença do 

pesquisador, após a consulta e o exame clínico oftalmológico descritos abaixo. 
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5.3.2 Exame clínico oftalmológico  

 

O exame especializado foi realizado na sala 10, que corresponde ao consultório 

oftalmológico, do Ambulatório Médico do Servidor (AMS), do SAMSS (Serviço de 

Assistência Médica e Social ao Servidor) do HCFMUSP. A sala tem a sua iluminação 

reduzida, pela especificação da especialidade médica, e a cadeira onde o paciente fica sentado 

permanece a uma distância de 6m da projeção dos optotipos.  

Considerando o citado por BARTHAKUR (2013), o diagnóstico de CVS requer uma 

avaliação global com uma história adequada e um exame oftalmológico completo. Para 

uniformizar a realização do exame clínico oftalmológico, foram utilizados os parâmetros já 

descritos em artigos da literatura, como: RODRIGUES (1996), da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto (FMRP-USP), e SILVA et al. (2003) da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (FMUFC).  

O exame clínico oftalmológico foi realizado pelo próprio pesquisador, e composto por: 

anamnese direcionada para queixas oculares, seguida pela avaliação da acuidade visual (sem e 

com a correção óptica), utilizando projetor para a tabela de Snellen (visão para distância, 

medida monocularmente) e a tabela de Jaegger (visão de perto, medida binocularmente), o 

exame externo do globo ocular e, finalizado, com a fundoscopia (FO), utilizando-se um 

oftalmoscópio direto da marca Welch Allyn. O exame clínico oftalmológico seguiu o 

apresentado no Anexo 2.  

As consultas médicas especializadas foram realizadas com prévio agendamento 

semanal pelos funcionários administrativos do AMS nos dias de atendimento do médico 

pesquisador, nos períodos da tarde, durante o ano de 2015. 

 

 

5.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO  

 

Variável dependente 

- Sintomas visuais – CVS  

Descrição da frequência de sintomas visuais - CVS, a partir do questionário de Elias e 

Cail (1982), após a adaptação baseada no apêndice 20.1, descrito no Capítulo 20, do livro 
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Clinical Managemente of Binocular Vision – Heterophoric, Accommodative, and Eye 

Movement Disorders, 4 edition. (SCHEIMAN E WICK 2014).  

 

- Função visual 

Escore de Função Visual - FV, variando de 0 a 100 pontos, obtido a partir do 

Questionário de Função Visual (Visual Function Questionnaire) – VFQ-25, do National Eye 

Institute (NEI) – National Institute of Heallth, NIH, USA, 2001). 

 

Variáveis independentes 

Características demográficas:  

• Sexo: variável categorizada em masculino ou feminino; 

• Idade: variável quantitativa contínua, em anos; 

• Escolaridade: foram usadas as categorias: Ensino Fundamental completo, Ensino 

Médio incompleto, Ensino Médio completo, Superior incompleto, Superior completo, 

Especialização, Mestrado e Doutorado. Para a análise das associações, a variável foi 

recategorizada em Ensino Médio completo ou menos, Superior incompleto, Superior 

completo e Pós Graduação. 

• Estado civil: os trabalhadores foram categorizados em: solteiro, casado, vivendo 

junto, separado, divorciado e viúvo. Para a análise das associações, a variável foi 

recategorizada em Solteiro(a), Casado(a)/companheiro(a) e Separado(a)/divorciado(a)/ 

viúvo(a); 

• Número de pessoas vivendo na residência: variável quantitativa discreta. Para a 

análise das associações, ela foi tratada como variável qualitativa, dado que a distribuição de 

frequências mostrou somente 5 pontuações; 

• Renda familiar mensal: em salários mínimos - SM. Na ocasião da coleta de dados 

um SM equivalia a R$ 788,00: até 1,3 SM; de 1,4 a 2,5 SM; de 1,6 até 3,8 SM; de 3,9 até 5,1 

SM; de 5,2 até 6,3 SM e mais de 6,3 SM. Considerando a distribuição de frequências na 

variável, para a análise das associações a variável recategorizada em até 3,8 SM; de 3,9 até 

5,1 SM; de 5,2 até 6,3 SM e mais de 6,3 SM. 
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Características de estilos de vida:  

• Exames médicos de rotina: as opções foram categorizadas em: nunca, de 6 em 6 

meses, no intervalo de 1 ano, no intervalo de 2 anos, no intervalo de 3 anos ou mais. Para a 

análise das associações, a variável foi recategorizada em: menos que dois anos e mais dois 

anos ou nunca; 

• Tabagismo: foram utilizadas as categorias: nunca fumou; fumou, mas parou de 

fumar; fuma regularmente e fuma eventualmente. Para a análise das associações, a variável 

foi recategorizada em: nunca fumou; fumou, mas parou de fumar e fumante; 

• Quantidade de cigarros por dia: variável quantitativa contínua; 

• Tempo de tabagismo: variável quantitativa contínua, expressando os anos de 

tabagismo; 

• Consumo de álcool: variável categorizada em: não bebo, diariamente, de 1 a 3 

vezes por semana, mais de 4 vezes por semana, até uma vez por mês e menos de uma vez por 

mês. Para a análise das associações e considerando a distribuição de frequência das respostas, 

a variável foi recategorizada em: não bebe ou bebe até uma vez por mês (sem consumo ou 

consumo esporádico) e bebe uma ou mais vezes por semana (consumo rotineiro); 

• Prática de atividade física: variável dicotômica (sim e não); 

• Tipo de atividade física: cada modalidade constituiu uma variável dicotômica (sim 

e não). As variáveis foram: Natação, Futebol, Corrida, Caminhada, Ginástica, Alongamento, 

Musculação, Hidroginástica, Outros; 

• Frequência semanal de práticas de atividade física: variável quantitativa discreta; 

• Horas de sono diárias: variável categórica classificada em: até 4 horas, de 5 a 6 

horas, de 6 a 8 horas, mais que 8 horas. Para a análise das associações e considerando a 

distribuição de frequência das respostas, a variável foi recategorizada em: 6 ou mais horas e 

menos que 6 horas. 

 

Características do histórico ocupacional: 

• Vínculo institucional: no HCFMUSP existem várias formas de contratação, que 

dependem da instituição a que o trabalhador irá prestar o serviço. Este último poderá ter 

vínculo isolado ou com mais de uma instituição, de forma complementar. Inicialmente, para o 
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estudo as categorias consideradas foram: Hospital das Clínicas, Fundação Faculdade de 

Medicina e Fundação Zerbini, isoladamente; e Hospital das Clínicas e Fundação Faculdade de 

Medicina, Hospital das Clínicas e Fundação Zerbini. Porém, para a análise das associações a 

variável foi recategorizada em: só Hospital das Clínicas ou só Fundação Zerbini ou Hospital 

das Clínicas e Fundação Zerbini; só Fundação Faculdade de Medicina; Hospital das Clínicas e 

Fundação Faculdade de Medicina;  

• Tempo de trabalho na função atual: variável quantitativa contínua; 

• Tempo de trabalho no Hospital: variável quantitativa contínua; 

• Carga horária semanal: variável dicotômica: 20 horas e 40 horas; 

• Horas extras semanais de trabalho: variável quantitativa contínua, porém a 

distribuição de frequências mostrou somente 5 pontuações. Considerando a frequência de 

distribuição dos resultados, a variável não entrou na análise de associações; 

• Esforço físico em atividades domésticas: variável qualitativa com as categorias: não 

faz tarefas, leve, moderado e pesado. Para a análise das associações, a variável foi 

dicotomizada em nenhum/leve e moderado/pesado. 

 

Características das condições de trabalho:  

• Anos de utilização do computador no trabalho: variável qualitativa com as categorias 

menos de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos e 10 anos e mais. Considerando a frequência de 

distribuição dos resultados, para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em 

menos de 10 anos e 10 anos e mais. 

• Anos de utilização do computador em casa: variável qualitativa com as categorias 

menos de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos e 10 anos e mais. Considerando a frequência de 

distribuição dos resultados, para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em 

menos de 10 anos e 10 anos e mais. 

• Horas diárias de uso do computador no trabalho: variável qualitativa com as 

categorias menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, de 5 a 6 horas e 6 horas e mais. Considerando a 

frequência de distribuição dos resultados, para a análise das associações, a variável foi 

dicotomizada em menos de 5 horas e 5 horas e mais. 

• Horas diárias de uso do computador em casa: variável qualitativa com as categorias 

menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, de 5 a 6 horas e 6 horas e mais. Considerando a frequência 
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de distribuição dos resultados, para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em 

menos de 5 horas e 5 horas e mais. 

• Tempo de pausa no trabalho por dia: variável qualitativa com as categorias: de 10 a 

20 minutos, de 21 a 35 minutos, de 36 a 50 minutos e mais de 50 minutos. Considerando a 

frequência de distribuição dos resultados, a variável não entrou na análise de associações. 

• Tempo de pausa no trabalho por dia: variável qualitativa com as categorias: de 10 a 

20 minutos, de 21 a 35 minutos, de 36 a 50 minutos e mais de 50 minutos. Considerando a 

frequência de distribuição dos resultados, para a análise das associações, a variável foi 

dicotomizada em menos de 50 minutos e 50 minutos e mais. 

• Acústica do local do computador no trabalho: variável qualitativa com as categorias: 

ótima, boa, regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, 

para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Acústica do local do computador em casa: variável qualitativa com as categorias: 

ótima, boa, regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, 

para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Iluminação no local do computador no trabalho: variável qualitativa com as 

categorias: ótima, boa, regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos 

resultados, para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Iluminação do local do computador em casa: variável qualitativa com as categorias: 

ótima, boa, regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, 

para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Temperatura no local do computador no trabalho: variável qualitativa com as 

categorias: ótima, boa, regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos 

resultados, para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Temperatura do local do computador em casa: variável qualitativa com as categorias: 

ótima, boa, regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, 

para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Possibilidade de variação da postura no trabalho: variável dicotômica sim e não. 

• Possibilidade de variação da postura em casa: variável dicotômica sim e não. 
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• Condição da cadeira no trabalho: variável qualitativa com as categorias: ótima, boa, 

regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, para a 

análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Condição da cadeira em casa: variável qualitativa com as categorias: ótima, boa, 

regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, para a 

análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Possibilidade de ajustar altura do assento no trabalho: variável dicotômica sim e não. 

• Possibilidade de ajustar altura do assento em casa: variável dicotômica sim e não. 

• Condição da mesa no trabalho: variável qualitativa com as categorias: ótima, boa, 

regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, para a 

análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Condição da mesa em casa: variável qualitativa com as categorias: ótima, boa, 

regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, para a 

análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Braços ficam confortáveis enquanto no trabalho: variável dicotômica sim e não. 

• Braços ficam confortáveis enquanto trabalha em casa: variável dicotômica sim e não. 

• Condição do layout no posto de trabalho: variável qualitativa com as categorias: 

ótima, boa, regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, 

para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Qualidade dos instrumentos de trabalho: variável qualitativa com as categorias: 

ótima, boa, regular, ruim, péssima. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, 

para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em ótima e boa/regular. 

• Quantidade de funcionários no setor: variável qualitativa com as categorias: 

suficiente, insuficiente, excessivo e não sei. Considerando a frequência de distribuição dos 

resultados, a variável não entrou na análise de associações. 

• Treinamento oferecido pelo Hospital: variável qualitativa com as categorias: 

suficiente, insuficiente, excessivo e não sei. Considerando a frequência de distribuição dos 

resultados, a variável não entrou na análise de associações. 
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•  Sentimento geral em relação ao trabalho: variável qualitativa dicotômica com as 

categorias: satisfeito e insatisfeito. Considerando a frequência de distribuição dos resultados, a 

variável não entrou na análise de associações. 

 

Ambiente psicossocial do trabalho:  

• Desgaste no trabalho: o desgaste no trabalho foi avaliado por meio da Escala Estresse 

no Trabalho / Job Stress Scale - JSS, baseada no Modelo Demanda-Controle (ALVES et al. 

2004), baseado nas seguintes variáveis: 

• Demandas no trabalho: 5 questões, fornecendo escore variando de 5 a 20 pontos, a 

partir de escalas variando de 1 a 4 pontos. Quanto maior o valor, pior a situação; 

• Controle no trabalho: 6 questões, fornecendo escore variando de 6 a 24 pontos, a 

partir de escalas variando de 1 a 4 pontos. Quanto maior o valor, melhor a situação; 

• Suporte social no trabalho: 6 questões, fornecendo escore variando de 6 a 24 pontos, 

a partir de escalas variando de 1 a 4 pontos. Quanto maior o valor, melhor a situação. Esta 

dimensão é usada como variável de controle, não compondo a classificação de desgaste; 

• Desgaste: razão demanda/controle, é a resultante da divisão da demanda pelo escore 

do controle, compondo um escore que pode variar de 0,21 a 3,33 pontos, sendo que quanto 

maior o valor, maior o desgaste (MARTINEZ et al., 2016; GRIEP et al., 2011; THEORELL 

et al., 1988; LANDSBERGIS et al., 1994);  

• Desequilíbrio esforço-recompensa: o estresse no trabalho foi avaliado por meio do 

questionário Desequilíbrio Esforço-Recompensa – ERI, estruturado sobre o modelo teórico de 

mesmo nome (SIEGRIST 2005; SILVA 2009), baseado nas seguintes variáveis; 

• Esforço: 6 questões, fornecendo escore variando de 6 a 30 pontos, a partir de escalas 

variando de 1 a 5 pontos). Quanto maior o valor, maior o esforço; 

• Recompensa: 11 questões, fornecendo escore variando de 11 a 55 pontos, a partir de 

escalas variando de 1 a 5 pontos. Quanto maior o valor, maior a recompensa (escores já 

revertidos); 

• Excesso de comprometimento: 6 questões, fornecendo escore variando de 6 a 24 

pontos, a partir de escalas variando de 1 a 4 pontos. Quanto maior o valor, maior o excesso de 

compromisso. Esta dimensão é usada como variável de controle, não compondo a 

classificação do desequilíbrio;  
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• Desequilíbrio esforço-recompensa: o valor da escala esforço é dividido pelo valor da 

escala recompensa multiplicado por 6/11, fornecendo um coeficiente onde valores maiores 

que 1 significam desequilíbrio negativo, e para a escala excesso de compromisso, quanto 

maior o valor, pior a situação. Para detalhes sobre o cálculo dos escores e categorias, 

consultar as orientações em CHOR et al. (2008), SIEGRIST (2005) e SILVA (2009). 

 

Características da saúde visual: 

• Exame oftalmológico de rotina: variável qualitativa com as categorias: de 6 em 6 

meses, no intervalo de 1 ano, no intervalo de 2 anos, no intervalo de 3 anos, nunca. 

Considerando a frequência de distribuição dos resultados, a variável não entrou na análise de 

associações. 

• Uso atual de óculos ou lente de contato: variável qualitativa com as categorias: não 

uso, unifocal, bifocal, multifocal, lentes gelatinosas, lentes rígidas. Considerando a frequência 

de distribuição dos resultados, para a análise das associações, a variável foi dicotomizada em 

não faz uso, faz uso. 

• Sintomas visuais: 12 variáveis qualitativas correspondendo a seis sintomas visuais 

presentes no trabalho e em casa: peso nos olhos, sensação de queimação nos olhos, cansaço 

nas vistas, enfraquecimento na acuidade visual, lacrimejamento e dor de cabeça. Cada 

variável tinha 5 categorias de resposta: nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. 

Considerando a distribuição de frequências na variável, para a análise das associações a 

variável recategorizada em raramente / nunca, às vezes, frequentemente / sempre. 

• Agravos da visão: foram consideradas 4 agravos (miopia, hipermetropia, 

astigmatismo, presbiopia) e a condição de normalidade (emetropia). Cada variável era 

dicotomizada em não e sim. Segundo ALVES et al. (2013), a miopia se manifesta quando há 

redução da acuidade visual para longe; a hipermetropia reduz mais a acuidade visual de perto 

do que a de longa, nos adultos; e o astigmatismo provoca desconforto visual com sensação de 

borramento da imagem. Nesse estudo foram utilizadas as definições de ametropias já 

caracterizadas no estudo de KATZ et al. (1997), que envolveu erros refrativos, e adotado no 

Baltimore Eye Study, considerando o equivalente esférico (EE) e dioptria cilíndrica (DC) para 

a classificação:  

- emetropia: -0,50 D < EE < +0,50 D; 
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- miopia: EE < -0,50 D; 

- hipermetropia: > +0,50 D; 

-astigmatismo: DC > -0,50 D. 

 

5.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

5.5.1 Análise das perdas 

 

Foi feita a comparação entre a população participante no estudo e as perdas segundo 

sexo, idade e tempo de trabalho na instituição. Foi utilizando o teste exato de Fisher. 

 

5.5.2 Análise da confiabilidade dos questionários 

 

A análise da confiabilidade dos questionários utilizados foi feita por meio do 

coeficiente alpha de Cronbach. 

 

 

5.5.3 Caracterização da população de estudo 

  

Foi feita a análise descritiva por meio das médias, desvios-padrão, valores mínimos e 

máximos dos escores das variáveis quantitativas e proporções para as variáveis qualitativas. 

Para a CVS foram avaliadas as frequências das respostas ao questionário segundo a 

presença de sintomas visuais (ELIAS e CAIL 1982), além da adaptação baseada no apêndice 

20.1, descrito no Capítulo 20, do livro Clinical Managemente of Binocular Vision – 

Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders, 4 edition. (SCHEIMAN e 

WICK, 2014). Essa adaptação foi realizada para conhecermos a percepção dos trabalhadores 

sobre cada sintoma visual do questionário supracitado, perguntando-lhes se os sentiam não 

somente no trabalho, mas também ao usarem o computador em casa.  

Para o VFQ-25, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

aderência do escore à distribuição normal, determinando os tipos de testes estatísticos a serem 

utilizados. 
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5.5.4 Análise dos fatores associados à função visual 

 

Para a análise das correlações entre as variáveis quantitativas e o VFQ-25 foi usado o 

coeficiente de correlação de Pearson. Para comparação das médias do VFQ-25 segundo as 

categorias das variáveis qualitativas com variância constante foi utilizado o Teste ANOVA. 

Para as variáveis sem variância constante, foram utilizados os testes Mann-Whitney (variáveis 

dicotômicas) e Kruskal-Wallis (variáveis qualitativas com 3 ou mais categorias). Quando 

houve diferença estatisticamente significativa entre as médias, foi realizado o teste post hoc 

de Tukey para múltiplas comparações. A homogeneidade das variâncias foi avaliada pelo 

teste de Levene. 

 

 

5.5.5 Análise de regressão linear múltipla (VFQ-25) 

 

Foi realizada a modelagem múltipla com todas as variáveis que apresentaram p<0,20 

na análise descrita no item 5.5.4. O valor do “p” determinou a ordem de entrada no modelo 

múltiplo. O processo de modelagem foi o stepwise forward. As variáveis qualitativas foram 

transformadas em variáveis indicadoras (Dummy) tomando como referência a categoria com 

maior média no escore do VFQ-25. Os potenciais efeitos de confusão e de interação 

identificados a partir de alterações nos parâmetros dos β, IC e valores de p foram testados. A 

variável independente permanecia no modelo múltiplo se p<0,05 e/ou se fosse variável de 

ajuste.  

 

 

5.6 NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA  

 

Em todas as análises realizadas foi utilizado o nível de significância de 5%. 
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5.7 PROGRAMAS DE COMPUTADOR  

 

Para realização de dupla digitação foi utilizado o programa Excel 2007. Para 

verificação da consistência dos dados foi utilizado o programa Microsoft Access versão 10.0. 

Para a realização das análises descritivas e de todos os testes estatísticos foi utilizado o SPSS 

para Windows versão 17. 

 

 

5.8 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (nº parecer 257.510 – Anexo 3) e pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (nº parecer 705.863 – Anexo 4). Ambos consideraram o 

assunto relevante à saúde do trabalhador, com potencial para contribuir com a melhoria das 

condições de trabalho e de saúde, e que não impõem riscos aos participantes da pesquisa. No 

Anexo 5 está a Declaração de Anuência e o Termo de Compromisso da Instituição Co 

participante assinada pelo Médico Coordenador do Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho do HCFMUSP. Foi apresentado e assinado pelos 

trabalhadores o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que contém o objetivo 

da pesquisa, e destaca o caráter voluntário e anônimo da participação de cada funcionário, 

além do sigilo das informações coletadas, conforme a Resolução no 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (Anexo 6). 
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6 RESULTADOS 
 

 

6.1 ANÁLISE DAS PERDAS  

 

A população alvo foi composta pelos 437 trabalhadores do setor administrativo 

(Prédio da Administração – PA), trabalhando há pelo menos um ano nesta atividade e 

utilizando o computador por pelo menos quatro horas diárias. Foram excluídos 125 (28,6%) 

dos trabalhadores por estarem afastados por doença (119 casos) ou por estar em licença 

maternidade (seis casos). Restaram 312 trabalhadores elegíveis para o estudo, sendo que 

destes, houve a perda de nove trabalhadores, pois se recusaram a participar do estudo. Ao 

final, 303 pessoas participaram do estudo, correspondendo a uma taxa de participação de 

97,1%.  

Os resultados da análise das perdas estão apresentados na Tabela 1. Não houve 

diferença estatisticamente significativa quanto à faixa etária (3,1% de perdas aqueles com 

menos de 45 anos de idade e 2,7% de perdas entre aqueles com 45 ou mais anos de idade; 

p=0,544). Também não houve diferença estatisticamente significativa quanto ao tempo de 

trabalho na instituição (2,8% de perdas aqueles com menos de 15 anos de trabalho no 

Hospital e 2,9% de perdas entre aqueles com 15 ou mais anos; p=0,627). Houve diferença 

estatisticamente significativa (p=0,013) em relação ao sexo, sendo que os homens tiveram 

mais perdas (4,6%) do que as mulheres (0,0%). 

Tabela 1. Análise comparativa entre perdas e participantes, Hospital Público Universitário da Cidade de 
São Paulo, 2015 

Variável 
Participação Perdas Total 

p* 
nº % nº % nº 

Sexo             
Feminino 118 100,0 0 0,0 118 0,013 
Masculino 185 95,4 9 4,6 194   
Faixa etária             
˂ 45 anos 124 96,9 4 3,1 128 0,544 
≥ 45,0 anos 179 97,3 5 2,7 184   
Anos de trabalho no Hospital             
˂ 15 anos 104 97,2 3 2,8 107 0,627 
≥ 15,0 anos 199 97,1 6 2,9 205   
Total 303 97,1 9 2,9 312   
* Teste exato de Fisher 
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6.2 CONFIABILIDADE DOS QUESTIONÁRIOS  

 

6.2.1 Confiabilidade do Questionário de Função Visual – VFQ-25 

 

A confiabilidade do VQF-25, utilizado para mensurar a variável dependente, foi 

analisada tanto para o conjunto dos seus itens componentes, como para o conjunto de suas 

escalas.  

Na Tabela 2 observa-se que, para o conjunto dos itens componentes, o VFQ-25 

apresentou coeficiente alpha de Cronbach de 0,88, com boa confiabilidade do questionário. A 

exclusão do componente 19 (“fazer as coisas mesmo com desconforto nos olhos”) traria 

discreta melhoria ao resultado (α = 0,91). 

Na Tabela 3 observa-se que, para o conjunto das escalas que compõe o VFQ-25, o 

coeficiente alpha de Cronbach foi de 0,81, evidenciando confiabilidade do questionário.  A 

exclusão de alguma das escalas que compõem o questionário não proporcionou melhorias 

importantes nos resultados. 

Tabela 2: Valores do alpha de Cronbach do Questionário de Função Visual - VFQ-25 por item 
componente, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Componente Alpha de Cronbach 
(se o componente for excluído) 

1. Saúde geral 0,88 
2. Visão geral 0,88 
3. Preocupação com a visão 0,87 
4. Dor ou desconforto nos olhos 0,87 
5. Dificuldade na leitura de jornais 0,87 
6. Dificuldade para trabalhos com visão de perto 0,87 
7. Dificuldade para localizar objetos 0,88 
8. Dificuldade para ler placas de rua ou nomes de lojas 0,87 
9. Dificuldade para descer escadas com pouca luz 0,87 
10. Dificuldade para observar coisas ao lado enquanto caminha 0,88 
11. Dificuldade para ver reações das pessoas 0,88 
12. Dificuldade para escolher e combinar roupas 0,88 
13. Dificuldade para visitar pessoas, ir a festas ou restaurantes 0,88 
14. Dificuldade para ir ao cinema ou outros eventos 0,87 
15. Dificuldade para dirigir durante o dia 0,88 
16. Dificuldade para dirigir a noite 0,88 
17. Menor sucesso do que gostaria 0,88 
18. Limitação para executar o trabalho ou outra atividade 0,88 
19. Fazer as coisas mesmo com desconforto nos olhos 0,91 
20. Ficar em casa a maior parte do tempo 0,88 
21. Frustração devido à visão 0,87 
22. Menor controle nas ações ou tarefas 0,87 
23. Necessidade de confiar no que as pessoas contam 0,88 
24. Necessidade de ajuda dos outros 0,88 
25. Criar problemas para mim ou para outros 0,88 
Questionário total (com todos os componentes) 0,88 
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Tabela 3: Valores do alpha de Cronbach do Questionário de Função Visual - VFQ-25 por escala, Hospital 
Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Escala Alpha de Cronbach 
(se a escala for excluída) 

1. Saúde geral 0,81 
2. Visão geral 0,79 
3. Dor ocular 0,82 
4. Atividades para perto 0,79 
5. Atividades à distância 0,78 
6. Aspectos sociais 0,79 
7. Saúde mental 0,79 
8. Dificuldades na função 0,79 
9. Dependência 0,82 
10. Direção 0,79 
11. Visão de cores 0,82 
12. Visão periférica 0,82 
Questionário total (com todos as escalas) 0,81 

 

 

6.2.2 Confiabilidade dos demais questionários  

 

Para o questionário do ELIAS e CAIL (1982), não foi realizado teste de confiabilidade, 

pois não existe escore para o mesmo.  

Na Tabela 4 observa-se que dimensões que compõem a Escala de Estresse no Trabalho 

– JSS apresentaram coeficiente alpha de Cronbach com valores acima de 0,70. A saber: 

“demandas no trabalho” = 0,71, “controle sobre o trabalho” = 0,72, e “suporte social no 

trabalho” = 0,87. A exclusão de alguma das questões que compuseram as dimensões 

analisadas não proporcionou melhorias importantes nos resultados. 

Na Tabela 5 observa-se que dimensões que compõem Questionário Desequilíbrio 

Esforço-Recompensa - ERI apresentaram coeficiente alpha de Cronbach com valores 

variáveis. A saber: “esforço” = 0,97, “recompensa” = 0,61 e “excesso de comprometimento” 

= 0,47. A exclusão de alguma das questões que compuseram as dimensões analisadas não 

proporcionou melhorias importantes nos resultados, exceto para a dimensão “excesso de 

comprometimento”, que passaria a ter α = 0,74, se o item 20 (“facilidade para relaxar ao 

chegar em casa”) fosse excluído. 
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Tabela 4: Valores do alpha de Cronbach por dimensão da Escala de Estresse no Trabalho - JSS, Hospital 
Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Dimensão / questão Alpha de Cronbach  
se a questão for excluída 

Demandas do trabalho  
a) Com que frequência você tem que fazer suas tarefas de trabalho com muita 
rapidez? 

0,55 

b) Com que frequência você tem que trabalhar intensamente (isto é, 
produzir/atender/ muito em pouco tempo)? 

0,55 

c) Seu trabalho exige demais de você? 0,64 
d) Você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho? 0,70 
e) O seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou 
discordantes? 

0,78 

Todas as questões 0,71 
  
Controle sobre o trabalho  
f) Você tem possibilidade de aprender coisas novas em seu trabalho? 0,65 
g) Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados? 0,57 
h) Seu trabalho exige que você tome iniciativas? 0,64 
i) No seu trabalho, você tem que repetir muitas vezes a mesma tarefa? 0,74 
j) Você pode escolher COMO fazer seu trabalho? 0,67 
k) Você pode escolher O QUE quer fazer no seu trabalho? 0,73 
Todas as questões 0,72 
  
Suporte social no trabalho  
l) Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho. 0,90 
m) No trabalho, nos relacionamos bem uns com os outros. 0,84 
n) Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho 0,83 
o) Se eu não estiver num bom dia, meus colegas compreendem. 0,84 
p) No trabalho, eu me relaciono bem com meus chefes. 0,84 
q) Eu gosto de trabalhar com meus colegas 0,83 
Todas as questões 0,87 
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Tabela 5: Valores do alpha de Cronbach por dimensão do Questionário Desequilíbrio Esforço-
Recompensa - ERI, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Dimensão / questão Alpha de Cronbach 
se a questão for excluída 

Esforços no trabalho  
1 - Pressão de tempo pela carga de trabalho 0,73 
2 - Interrupções no trabalho 0,72 
3 - Responsabilidade no trabalho 0,77 
4 - Trabalho depois da hora 0,73 
5 - Esforço físico 0,84 
6 - Aumento da exigência nos últimos anos 0,74 
Todas as questões 0,97 
  
Recompensas no trabalho  
7 - Respeito por parte dos chefes 0,60 
8 - Respeito por parte dos colegas 0,58 
9 - Apoio em situações difíceis 0,57 
10 - Tratamento injusto 0,61 
11 - Possibilidades de promoção 0,55 
12 - Mudanças indesejadas 0,56 
13 - Estabilidade no emprego 0,62 
14 - Compatibilidade entre cargo e formação/treinamento 0,57 
15 - Respeito e reconhecimento em relação ao esforço e conquistas 0,57 
16 - Chances futuras em relação ao esforço e conquistas 0,59 
17 - Salário/renda em relação ao esforço conquistas 0,59 
Todas as questões 0,61 
  
Excesso de comprometimento  
18 - Percepção de sufocamento por pressão de tempo 0,37 
19 - Pensamentos nos problemas do trabalho logo ao acordar 0,31 
20 - Facilidade para relaxar ao chegar em casa 0,74 
21 - Sacrifício por causa do trabalho 0,35 
22 - Trabalho "na cabeça" quando vai dormir 0,31 
23 - Sono insatisfatório se adiar alguma tarefa 0,28 
Todas as questões 0,47 
 

 

6.3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

6.3.1 Características demográficas 

 

Na Tabela 6 se observa que a população de estudo apresentou os maiores percentuais 

de frequências nas seguintes categorias: sexo feminino (61,1%), escolaridade até o ensino 

médio completo (34,0%) ou ensino superior completo (33,0%), estado civil casado (a) 

/companheiro (a) (61,1%), com 2 ou 3 pessoas vivendo na residência (69,0%) e renda familiar 

de R$ 4.001,0 até R$ 5.000,00 (36,0%). O salário médio dos trabalhadores foi de 3,2 SM  

(dp= 1,5), variando de 1,5 a 14,0 SM, com mediana de 2,5 SM. A média da idade dos 
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trabalhadores foi de 46,0 anos (dp=12,5 anos), variando de 22,0 a 74,0 anos, com mediana de 

48,0 anos.  

 
Tabela 6: Distribuição da população de estudo (nº e %) segundo características demográficas, Hospital 
Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável nº % 
   
Sexo   
Masculino 118 38,9 
Feminino 185 61,1 
   
Escolaridade   
Ensino Fundamental completo 1 0,3 
Ensino Médio incompleto 3 1,0 
Ensino Médio completo 99 32,7 
Superior incompleto 60 19,8 
Superior completo 100 33,0 
Especialização 37 12,2 
Mestrado 1 0,3 
Doutorado 0 0,0 
Sem resposta 2 0,7 
   
Estado civil   
Solteiro 100 33,0 
Casado 185 61,1 
Vivendo junto 3 1,0 
Separado 8 2,6 
Divorciado 1 0,3 
Viúvo 5 1,7 
Sem resposta 1 0,3 
   
N º de pessoas vivendo na residência   
1 12 4,0 
2 109 36,0 
3 100 33,0 
4 68 22,4 
5 11 3,6 
   
Renda familiar mensal em salários mínimos - SM *   
Até 1,3 SM 0 0,0 
De 1,4 a 2,5 SM 2 0,7 
De 1,6 até 3,8 SM 14 4,6 
De 3,9 até 5,1 SM 72 23,8 
De 5,2 até 6,3 SM 109 36,0 
Mais de 6,3 SM 86 28,4 
Sem resposta 20 6,6 
   
Total 303 100,0 
* Em salários mínimos na ocasião da coleta de dados (1 SM = R$ 788,00) 
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6.3.2 Características de estilos de vida 

 

Na Tabela 7 observa-se a maior parte dos trabalhadores (66,3%) realiza os exames 

médicos rotineiros em intervalos inferiores a dois anos. 

A maior proporção (95,7%) refere nunca ter fumado ou já ter abandonado o 

tabagismo. Entre aqueles que informaram ser tabagistas, observa-se um padrão de consumo 

de, em média, 16,5 cigarros por dia (dp=5,1), variando de 4,0 a 22,0 cigarros, com mediana de 

20,0 cigarros. O tempo de tabagismo informado foi de, em média 14,4, anos (dp=9,3), 

variando de 0,2 a 36,0 anos, com mediana de 12,0 anos. 

A maior proporção de trabalhadores (71,6%) referiu consumir álcool entre 1 e 3 vezes 

por semana. Quanto à prática de atividade física, 41,3% reportam sedentarismo. No Gráfico 1 

observa-se que, entre os trabalhadores que informaram praticar algum tipo de atividade física 

as modalidades mais frequentes foram a caminhada (34,0%), a ginástica (18,2%) e o futebol 

(11,9%). Quanto à frequência da prática de atividades físicas entre os não sedentários, 

observou-se uma média de 3,2 vezes por semana (dp=1,0), variando de 0,0 até 5,0 vezes por 

semana, com mediana de 3,0 vezes. 

Quanto às horas de sono diárias, 93,4% dos trabalhadores referem dormir de 6 a 8 

horas.  
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Tabela 7: Distribuição da população de estudo (nº e %) segundo variáveis qualitativas relativas a estilos 
de vida, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável nº % 
   
Exames médicos de rotina   
Nunca 1 0,3 
De 6 em 6 meses 1 0,3 
No intervalo de 1 ano 201 66,3 
No intervalo de 2 anos 88 29,0 
No intervalo de 3 anos ou mais 12 4,0 
   
Tabagismo   
Nunca fumou 255 84,2 
Fumou, mas parou de fumar 35 11,6 
Fuma regularmente 12 4,0 
Fuma eventualmente 1 0,3 
   
Consumo de álcool   
Não bebo 80 26,4 
Diariamente 3 1,0 
De 1 a 3 vezes por semana 217 71,6 
Mais de 4 vezes por semana 0 0,0 
Até uma vez por mês 2 0,7 
Menos de uma vez por mês 0 0,0 
Sem resposta 1 0,3 
   
Prática de atividade física   
Sim 177 58,4 
Não 125 41,3 
Sem resposta 1 0,3 
Horas de sono diárias   
Até 4 horas 0 0,0 
De 5 a 6 horas 20 6,6 
De 6 a 8 horas 283 93,4 
Mais que 8 horas 0 0,0 
   
Total 303 100,0 

 

 

 

6.3.3 Características do histórico ocupacional 

 

Na Tabela 8 observa-se que a maior parte dos trabalhadores (62,4%) dos trabalhadores 

tem duplo vínculo institucional com Hospital das Clínicas e Fundação Faculdade de 

Medicina.  

Na mesma Tabela 8 observa-se que a maioria (77,9%) dos trabalhadores informou 

uma jornada de trabalho semanal de 40 horas. Quanto às horas extras semanais de trabalho, 

92,1% dos participantes referem 1 hora semanal e o valor máximo informado é de 2 horas. 
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A Tabela 8 mostra, ainda, que as maiores proporções de trabalhadores referem realizar 

tarefas domésticas com esforço físico moderado (52,5%) ou leve (41,6%). 

Quanto ao tempo de trabalho na função atual, observou-se média 15,8 anos (dp=10,0), 

variando de 0,6 a 44,5 anos, com mediana de 15,0 anos. Os trabalhadores apresentaram média 

de 18,7 anos de trabalho no Hospital (dp=10,2), variando de 0,6 a 44,5 anos, com mediana de 

20,1 anos. 

Tabela 8: Distribuição da população de estudo (nº e %) segundo variáveis qualitativas relativas ao 
histórico ocupacional, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável nº % 
   
Vínculo institucional *   
HC 15 5,0 
FFM 97 32,0 
FZ 1 0,3 
HC + FFM 189 62,4 
HC + FZ 1 0,3 
   
Carga horária semanal no Hospital   
20 horas 67 22,1 
40 horas 236 77,9 
   
Horas extras semanais de trabalho   
0,0 10 3,3 
0,5 2 0,7 
1,0 281 92,7 
1,5 4 1,3 
2,0 1 0,3 
Sem resposta 5 1,7 
   
Esforço físico em atividades domésticas   
Não faz tarefas 9 3,0 
Leve 126 41,6 
Moderado 159 52,5 
Pesado 6 2,0 
   
Total 303 100,0 
* HC = Hospital das Clínicas, FFM = Fundação Faculdade de Medicina, FZ = Fundação Zerbini 

 

 

6.3.4 Características das condições de trabalho 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados relativos às condições de trabalho de trabalho. 

Observa-se que 78,2% dos trabalhadores referiram fazer uso do computador no trabalho há 10 

ou mais anos, enquanto que somente 16,8% referiram fazer uso há 10 anos ou mais em casa, 

local onde 76,9% informam utilização entre 5 e 9 anos. Observa-se que 74,3% dos 

trabalhadores referiram fazer uso do computador no trabalho por mais de 6 horas diárias, 

enquanto que somente 4,6% referiram manter esse padrão em casa, local onde 62,0% 
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informam utilização entre 5 e 6 horas. Com relação ao tempo de pausa diária, 97,4% dos 

trabalhadores referem pausas de 21 a 35 minutos no trabalho e 70,3% informam mais de 50 

minutos de pausa em casa. 

No que diz respeito ao conforto acústico no local do computador, 98,6% consideram 

que ela é ótima ou boa no trabalho e 98,7% consideram que ela é ótima ou boa em casa. No 

que diz respeito à iluminação no local do computador, 99,0% consideram que ela é ótima ou 

boa no trabalho e 98,7% consideram que ela é ótima ou boa em casa. No que diz respeito à 

temperatura no local do computador, 98,7% consideram que ela é ótima ou boa no trabalho e 

99,0% consideram que ela é ótima ou boa em casa. 

Observou-se que 98,3% dos trabalhadores tinham a possibilidade de variação da postura 

no trabalho e 98,0% em casa. Quanto à condição da cadeira, tanto no trabalho como em casa, 

98,0% informaram ótima ou boa condição. Entre o total de participantes, 53,5% informaram 

ter possibilidade de ajustar a cadeira no trabalho e 34,5% em casa. Quanto à condição da 

mesa, 98,6% responderam com uma condição ótima ou boa no trabalho e 98,7% em casa. 

Entre o total de participantes, 89,8% relatam estar com os braços confortáveis quando no 

trabalho e 85,5% quando em casa.  

Entre o total de participantes, a maioria considerou que as condições foram ótimas ou 

boas quanto ao layout no posto de trabalho (68,0%) e aos instrumentos de trabalho (98,4%). A 

maior parte dos trabalhadores considerou como suficiente a quantidade de funcionários no 

setor (98,7%) e o treinamento oferecido pelo hospital (98,3%). Da mesma forma, a maioria 

(98,7%) referiu a “satisfação” como o sentimento geral em relação ao trabalho. 
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Tabela 9: Distribuição da população de estudo (nº e %) segundo características de condições ambientais e 
organizacionais de trabalho, incluindo o uso do computador no trabalho e na residência, Hospital Público 
Universitário da Cidade de São Paulo, 2015. Parte 1 

Variável nº % 
   
Anos de utilização do computador no trabalho   
Menos de 1 ano 1 0,3 
De 1 a 4 anos 9 3,0 
De 5 a 9 anos 56 18,5 
10 anos e mais 237 78,2 
   
Anos de utilização do computador em casa   
Menos de 1 ano 0 0,0 
De 1 a 4 anos 19 6,3 
De 5 a 9 anos 233 76,9 
10 anos e mais 51 16,8 
   
Horas diárias de uso do computador no trabalho   
Menos de 2 horas 0 0,0 
De 2 a 4 horas 58 19,1 
De 5 a 6 horas 20 6,6 
Mais de 6 horas 225 74,3 
   
Horas diárias de uso do computador em casa   
Menos de 2 horas 0 0,0 
De 2 a 4 horas 101 33,3 
De 5 a 6 horas 188 62,0 
Mais de 6 horas 14 4,6 
   
Tempo de pausa no trabalho por dia   
De 10 a 20 minutos 2 0,7 
De 21 a 35 minutos 295 97,4 
De 36 a 50 minutos 6 2,0 
Mais de 50 minutos 0 0,0 
   
Tempo de pausa em casa por dia   
De 10 a 20 minutos 1 0,3 
De 21 a 35 minutos 7 2,3 
De 36 a 50 minutos 82 27,1 
Mais de 50 minutos 213 70,3 
   
Conforto acústico do local do computador no trabalho   
Ótimo 198 65,3 
Bom 101 33,3 
Regular 4 1,3 
Ruim 0 0,0 
   
Conforto acústico do local do computador em casa   
Ótimo 95 31,4 
Bom 204 67,3 
Regular 3 1,0 
Ruim 0 0,0 
Péssimo 0 0,0 
Perdas 1 0,3 
Total 303 100,0 

 
 



49 
 

Tabela 9: Distribuição da população de estudo (nº e %) segundo características de condições ambientais e 
organizacionais do trabalho, incluindo o uso do computador no trabalho e na residência. Hospital Público 
Universitário da Cidade de São Paulo, 2015. Parte 2 – continuação 

Variável nº % 
   
Iluminação do local do computador no trabalho   
Ótima 217 71,6 
Boa 83 27,4 
Regular 3 1,0 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
   
Iluminação do local do computador em casa   
Ótima 130 42,9 
Boa 169 55,8 
Regular 3 1,0 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
Perdas 1 0,3 
   
Temperatura do local do computador no trabalho   
Ótima 207 68,3 
Boa 92 30,4 
Regular 4 1,3 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
   
Temperatura do local do computador em casa   
Ótima 102 33,7 
Boa 198 65,3 
Regular 3 1,0 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
   
Possibilidade de variação da postura no trabalho   
Sim 5 1,7 
Não 298 98,3 
   
Possibilidade de variação da postura em casa   
Sim 297 98,0 
Não 6 2,0 
   
Condição da cadeira no trabalho   
Ótima 167 55,1 
Boa 130 42,9 
Regular 6 2,0 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
   
Condição da cadeira em casa   
Ótima 84 27,7 
Boa 216 71,3 
Regular 3 1,0 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
Total 303 100,0 
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Tabela 9: Distribuição da população de estudo (nº e %) segundo características das condições ambientais 
e organizacionais de trabalho, incluindo o uso do computador no trabalho e na residência. Hospital 
Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015. Parte 3 - continuação 

Variável nº % 
   
Possibilidade de ajustar altura do assento no trabalho   
Sim 162 53,5 
Não 139 45,9 
Sem resposta 2 0,7 
   
Possibilidade de ajustar altura do assento em casa   
Sim 104 34,3 
Não 197 65,0 
Sem resposta 2 0,7 
   
Condição da mesa no trabalho   
Ótima 168 55,4 
Boa 131 43,2 
Regular 4 1,3 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
   
Condição da mesa em casa   
Ótima 90 29,7 
Boa 209 69,0 
Regular 4 1,3 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
   
Braços confortáveis quando trabalha   
Sim 272 89,8 
Não 30 9,9 
Perdas 1 0,3 
   
Braços confortáveis quando em casa   
Sim 259 85,5 
Não 31 10,2 
Perdas 13 4,3 
   
Condição do layout no posto de trabalho   
Ótima 187 61,7 
Boa 110 36,3 
Regular 6 2,0 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
   
Total 303 100,0 
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Tabela 9: Distribuição da população de estudo (nº e %) segundo características das de condições 
ambientais e organizacionais de trabalho, incluindo o uso do computador no trabalho e na residência, 
Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015. Parte 4 - continuação 

Variável nº % 
   
Qualidade dos instrumentos de trabalho   
Ótima 186 61,4 
Boa 112 37,0 
Regular 5 1,7 
Ruim 0 0,0 
Péssima 0 0,0 
   
Quantidade de funcionários no setor   
Suficiente 299 98,7 
Insuficiente 4 1,3 
Excessivo 0 0,0 
Não sei 0 0,0 
   
Treinamento oferecido pelo Hospital   
Suficiente 298 98,3 
Insuficiente 5 1,7 
Excessivo 0 0,0 
Não sei 0 0,0 
   
Sentimento geral em relação ao trabalho   
Satisfeito 299 98,7 
Insatisfeito 3 1,0 
Perdas 1 0,3 
   
Total 303 100,0 

 

 

6.3.5 Ambiente psicossocial do trabalho 

 

Quanto ao desgaste no trabalho, a tabela 10 mostra que, em um escore possível de 5 a 

20 pontos, a demanda no trabalho apresentou média de 15,0 pontos (dp=1,4), variando de 8,0 

a 18,0 pontos, e mediana de 16,0 pontos. Em um escore possível de 6 a 24 pontos, o controle 

no trabalho apresentou média de 17,1 pontos (dp=2,2), variando de 11,0 a 22,0 pontos, e 

mediana de 17,0 pontos. Em um escore possível de 6 a 24 pontos, o suporte social no trabalho 

apresentou média de 21,2 pontos (dp=2,2), variando de 13,0 a 24,0 pontos, e mediana de 22,0 

pontos. Em um escore possível de 0,21 a 3,33 pontos, a razão demanda/controle apresentou 

média de 0,89 pontos (dp=0,12), variando de 0,55 a 1,23pontos, e mediana de 0,87 pontos. 
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Tabela 10: Estatística descritiva das variáveis quantitativas relativas às dimensões do desgaste no 
trabalho, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável Nº Média Mediana Desvio 
padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Demandas no trabalho 303 15,0 16,0 1,4 8,0 18,0 
Controle no trabalho 303 17,1 17,0 2,2 11,0 22,0 
Suporte social no trabalho 303 21,2 22,0 2,2 13,0 24,0 
Razão demanda / controle 303 0,89 0,87 0,12 0,55 1,23 

 

O Gráfico 2 apresenta fontes de estresse avaliadas em cada dimensão do questionário 

JSS. Nas demandas no trabalho, os itens que apareceram como principais fontes de estresse 

foram: “frequência de execução de tarefas com rapidez”, “frequência de trabalho intenso” e 

“intensidade das exigências no trabalho”. No controle no trabalho, os itens que apareceram 

como principais fontes de estresse foram: “necessidade de repetição da mesma tarefa”, 

“impossibilidade de escolher como fazer o trabalho” e a “impossibilidade de escolher o que 

fazer no trabalho”. No suporte social no trabalho, o item que foi a principal fonte de estresse 

foi a “inexistência de um ambiente calmo e agradável no trabalho”. 
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Quanto ao desequilíbrio esforço-recompensa, a Tabela 11 mostra que, em um escore 

possível de 6 a 30 pontos, o “esforço no trabalho” apresentou média de 18,4 pontos (dp=2,6), 

variando de 6,0 a 24,0 pontos, e mediana de 19,0 pontos. Em um escore possível de 11 a 55 

pontos, a “recompensa no trabalho” apresentou média de 43,4 pontos (dp=3,8), variando de 

26,0 a 54,0 pontos, e mediana de 44,0 pontos. Em um escore possível de 6 a 24 pontos, o 

“excesso de comprometimento no trabalho” apresentou média de 14,3 pontos (dp=1,7), 

variando de 7,0 a 20,0 pontos, e mediana de 15,0 pontos. Em um escore possível de 0,17 a 

5,00 pontos, a “razão esforço/recompensa” apresentou média de 0,79 pontos (dp=0,15), 

variando de 0,22 a 1,48 pontos e mediana de 0,80 pontos.  
 

Tabela 11: Estatística descritiva das variáveis quantitativas relativas às dimensões do desequilíbrio 
esforço-recompensa no trabalho, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável Nº Média Mediana 
Desvio 

padrão 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Esforço 303 18,4 19,0 2,6 6,0 24,0 
Recompensa 303 43,4 44,0 3,8 26,0 54,0 

Excesso de compromisso 303 14,3 15,0 1,7 7,0 20,0 
Equilíbrio esforço-recompensa 
(pontos) 303 0,79 0,80 0,15 0,22 1,48 

 

 

O Gráfico 3 apresenta fontes de estresse avaliadas em cada dimensão do questionário 

ERI. Nos esforços no trabalho, os itens que apareceram como principais fontes de estresse 

foram: “interrupções no trabalho” e “realização de trabalho depois do horário”. Nas 

recompensas no controle no trabalho, os itens que apareceram como principais fontes de 

estresse foram: “mudanças indesejadas” e “impossibilidades de promoção”. No excesso de 

comprometimento com o trabalho, os itens que apareceram como principais fontes de estresse 

foram: “trabalho permanecer na “cabeça” quando vai dormir” e “sono insatisfatório se adiar 

alguma tarefa”.  
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6.3.6 Características relativas à saúde visual  

 

Entre o total de participantes do estudo, 93,1% relataram o hábito de realizar consulta 

oftalmológica no intervalo de até 1 ano, 6,6 % informam realizar a consulta em até 2 anos e 

apenas uma pessoa informou realizar consulta a cada três anos. 

Quanto ao uso de lentes corretivas, 91,7% referiu fazer uso, sendo que as modalidades 

mais frequentes foram os óculos multifocais (46,2%) e os óculos unifocais (42,9%).  

Ao exame oftalmológico, não foram encontradas alterações relacionadas à motilidade 

ocular extrínseca.  

Na Tabela 12, observa-se que os sintomas relacionados à CVS prevalentes nas 

frequências “sempre e/ou frequentemente” foram o cansaço nas vistas no trabalho (47,9%), o 

peso nos olhos no trabalho (38,3%) e o cansaço nas vistas em casa (36,3%). 
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Gráfico 3: Distribuição dos componentes do equilíbrio esforço-recompensa, Hospital 
Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015.
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Tabela 12: Distribuição da população de estudo (nº e %) segundo presença de sintomas visuais 
relacionados à CVS, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Sintoma 
Frequência: nº (%) 

Sempre Frequente
mente 

Às vezes Raramente Nunca Total 

Peso nos olhos no 
trabalho 0 116 128 50 9 303 

 (0,0) (38,3) (42,2) (16,5) (3,0) (100,0) 
Peso nos olhos em casa 0 67 160 66 10 303 
 (0,0) (22,1) (52,8) (21,8) (3,3) (100,0) 
Sensação de queimação 
nos olhos no trabalho 0 66 134 90 13 303 

 (0,0) (21,8) (44,2) (29,7) (4,3) (100,0) 
Sensação de queimação 
nos olhos em casa 0 41 144 105 13 303 

 (0,0) (13,5) (47,5) (34,7) (4,3) (100,0) 
Cansaço nas vistas no 
trabalho 0 145 115 36 7 303 

 (0,0) (47,9) (38,0) (11,9) (2,3) (100,0) 
Cansaço nas vistas em 
casa 0 110 143 43 7 303 

 (0,0) (36,3) (47,2) (14,2) (2,3) (100,0) 
Enfraquecimento na 
acuidade visual no 
trabalho 

1 66 113 113 10 303 

 (0,3) (21,8) (37,3) (37,3) (3,3) (100,0) 
Enfraquecimento na 
acuidade visual em 
casa 

1 41 136 115 10 303 

 (0,3) (13,5) (44,9) (38,0) (3,3) (100,0) 
Lacrimejamento no 
trabalho 1 17 105 161 19 303 

 (0,3) (5,6) (34,7) (53,1) (6,3) (100,0) 
Lacrimejamento em 
casa 1 14 102 166 20 303 

 (0,3) (4,6) (33,7) (54,8) (6,6) (100,0) 
Dor de cabeça no 
trabalho 0 30 115 152 6 303 

 (0,0) (9,9) (38,0) (50,2) (2,0) (100,0) 
Dor de cabeça em casa 0 18 102 175 8 303 
 (0,0) (5,9) (33,7) (57,8) (2,6) (100,0) 

 

 

Na Tabela 13, observa-se que, ao exame clínico, os agravos mais prevalentes foram: a 

presbiopia (66,3%) e o astigmatismo (47,9%), e somente 13,9% dos trabalhadores 

apresentaram emetropia. 
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Tabela 13: Distribuição da população segundo agravos da visão (nº e %), Hospital Público Universitário 
da Cidade de São Paulo, 2015 

Agravo nº % 
Emetropia 42 13,9 
Miopia 76 25,1 
Hipermetropia 82 27,1 
Astigmatismo 145 47,9 
Presbiopia 201 66,3 
Total 303 -- 
* O percentual total é diferente de 100,0% porque a mesma pessoa pode ter mais de um agravo 

 

A Tabela 14 apresenta a frequência de sintomas visuais da CVS em cada tipo de 

agravo da visão. Observa-se que, em diversos sintomas, as prevalências foram superiores nos 

trabalhadores com presbiopia do que naqueles portadores de outros agravos da visão: 

 Peso nos olhos no trabalho: a prevalência geral foi 38,3%, sendo que os emétropes 

apresentaram 28,6% e a maior prevalência foi naqueles com miopia (43,4%); 

 Peso nos olhos em casa: a prevalência geral foi 22,1%, sendo que as maiores 

prevalências foram naqueles com hipermetropia (21,4%) e nos emétropes (21,4%); 

 Sensação de queimação nos olhos no trabalho: a prevalência geral foi 21,8%, sendo 

que os emétropes apresentaram 11,9% e a maior prevalência foi naqueles com 

miopia (21,8%); 

 Sensação de queimação nos olhos em casa: a prevalência geral foi 13,5%, sendo 

que as maiores prevalências foram naqueles com astigmatismo (11,0%) e nos 

emétropes (11,9%); 

 Cansaço nas vistas no trabalho: a prevalência geral foi 47,9%, sendo que os 

emétropes apresentaram 42,9% e a maior prevalência foi naqueles com miopia 

(53,9%); 

 Cansaço nas vistas em casa: a prevalência geral foi 36,3%, sendo que as maiores 

prevalências foram naqueles com miopia (38,2%) e nos presbíopes (37,2%); 

 Enfraquecimento na acuidade visual no trabalho: a prevalência geral foi 22,1%, 

sendo que as maiores prevalências foram naqueles com presbiopia (23,9%) e nos 

emétropes (23,8%); 

 Enfraquecimento na acuidade visual em casa: a prevalência geral foi 13,9%, sendo 

que as maiores prevalências foram naqueles com presbiopia (15,9%) e nos 

hipermétropes (14,6%); 
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 Lacrimejamento no trabalho: a prevalência geral foi 5,9%, sendo que as maiores 

prevalências foram naqueles com presbiopia (6,5%) e naqueles com astigmatismo 

(5,5%); 

 Lacrimejamento em casa: a prevalência geral foi 5,0%, sendo que as maiores 

prevalências foram naqueles com presbiopia (5,5%) e nos emétropes (4,8%); 

 Dor de cabeça no trabalho: a prevalência geral foi 9,9%, sendo que as maiores 

prevalências foram naqueles com presbiopia (10,4%) e nos emétropes (9,5%); 

 Dor de cabeça em casa: a prevalência geral foi 5,9%, sendo que as maiores 

prevalências foram naqueles com presbiopia (7,0%) e nos emétropes (4,8%). 

Tabela 14: Distribuição da população de estudo (nº e %) segundo presença de agravos da visão e sintomas 
visuais relacionados à CVS Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Sintoma Frequência: nº (%) 

Emetropia Miopia Hipermetropia Astigmatismo Presbiopia Total * 
Peso nos olhos no 
trabalho 12 33 26 56 78 116 

 (28,6) (43,4) (31,7) (38,6) (38,8) (38,3) 
Peso nos olhos em casa 9 14 14 32 43 67 
 (21,4) (18,4) (17,1) (22,1) (21,4) (22,1) 
Sensação de queimação 
nos olhos no trabalho 5 16 14 28 39 66 

 (11,9) (21,1) (17,1) (19,3) (19,4) (21,8) 
Sensação de queimação 
nos olhos em casa 5 8 7 16 22 41 

 (11,9) (10,5) (8,5) (11,0) (10,9) (13,5) 
Cansaço nas vistas no 
trabalho 18 41 41 67 98 145 

 (42,9) (53,9) (50,0) (46,2) (48,8) (47,9) 
Cansaço nas vistas em 
casa 15 29 29 51 75 110 

 (35,7) (38,2) (35,4) (35,2) (37,3) (36,3) 
Enfraquecimento na 
acuidade visual no 
trabalho 

10 16 17 31 48 67 

 (23,8) (21,1) (20,7) (21,4) (23,9) (22,1) 
Enfraquecimento na 
acuidade visual em casa 6 10 12 21 32 42 

 (14,3) (13,2) (14,6) (14,5) (15,9) (13,9) 
Lacrimejamento no 
trabalho 2 3 4 8 13 18 

 (4,8) (3,9) (4,9) (5,5) (6,5) (5,9) 
Lacrimejamento em casa 2 3 3 6 11 15 
 (4,8) (3,9) (3,7) (4,1) (5,5) (5,0) 
Dor de cabeça no 
trabalho 4 6 7 10 21 30 

 (9,5) (7,9) (8,5) (6,9) (10,4) (9,9) 
Dor de cabeça em casa 2 4 3 5 14 18 
 (4,8) (5,3) (3,7) (3,4) (7,0) (5,9) 
Total * 42 76 82 145 201 303 
 (13,9) (25,1) (27,1) (47,9) (66,3) -- 
* O percentual total é diferente da somatória dos percentuais parciais porque a mesma pessoa pode ter mais de um agravo 
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6.4 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE FUNÇÃO VISUAL – VFQ-25 

 

O escore do VFQ-25 apresentou média de 78,0 pontos (dp=7,1), variando de 50,2 a 

99,00 pontos, com mediana de 77,9 pontos. Do total, 39,6% da população de estudo 

apresentou resultado a partir de 80 pontos. A distribuição de frequências está apresentada no 

Gráfico 4, juntamente com a curva normal. A variável apresentou aderência à distribuição 

normal (p=0,289 no teste de Kolmogorov-Smirnov), possibilitando o uso de testes 

paramétricos para realização dos testes estatísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 15 observa-se que as dimensões do VFQ-25 em que os trabalhadores 

apresentaram melhor função visual foram a “visão de cores” (média=99,0 pontos; dp=4,9 

pontos), a “independência” de outras pessoas (média=98,5 pontos; dp=7,3pontos) e os 

“aspectos sociais preservados” (média=91,5 pontos; dp=10,9 pontos). 

O Gráfico 5 apresenta os componentes da função visual avaliadas em cada dimensão 

do VFQ-25. Os componentes em que os trabalhadores apresentaram pior função visual foram: 

“fazer as coisas mesmo com desconforto nos olhos” (média=45,5%), a “preocupação com a 

visão” (média=55,0%), a “dor ou desconforto nos olhos” (média=56,8%); e a “dificuldade 

para descer escadas com pouca luz” (média 57,3%). 
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Tabela 15. Estatística descritiva das dimensões da função visual, Hospital Público Universitário da Cidade 
de São Paulo, 2015 

Variável Nº Média Mediana Desvio 
padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

1. Saúde geral 303 62,8 50,0 14,2 50,0 100,0 
2. Visão geral 303 67,1 60,0 11,3 40,0 100,0 
3. Dor ocular 303 51,2 50,0 12,2 25,0 100,0 
4. Atividades para perto 303 62,2 58,3 15,1 25,0 100,0 
5. Atividades à distância 303 67,7 66,7 12,9 33,3 100,0 
6. Aspectos sociais 303 91,5 100,0 10,9 50,0 100,0 
7. Saúde mental 303 81,1 87,5 14,3 25,0 100,0 
8. Dificuldades na função 303 89,9 87,5 11,6 50,0 100,0 
9. Dependência 303 98,5 100,0 7,3 25,0 100,0 
10. Direção 232 75,1 75,0 12,9 37,5 100,0 
11. Visão de cores 303 99,0 100,0 4,9 75,0 100,0 
12. Visão periférica 300 89,4 100,0 12,9 50,0 100,0 
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3. Preocupação com a visão

21. Frustação devido à visão

22. Menor controle nas ações ou tarefas

25. Criar problemas para mim ou para outros

17. Menor sucesso do que gostaria
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Gráfico 5: Distribuição dos componentes da função visual - VFQ-25, Hospital Público Universitário 
da Cidade de São Paulo, 2015.
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6.5 ANÁLISE DOS FATORES ASSOCIADOS À FUNÇÃO VISUAL 

 
6.5.1 Características sociodemográficas 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados dos testes de associação das variáveis 

demográficas categóricas com a função visual.  

O nível de escolaridade apresentou uma associação estatística limítrofe com a função 

visual (p=0,057). O teste Tukey post hoc demonstrou trabalhadores com ensino superior 

incompleto tinham média do VFQ-25 maior que os trabalhadores com ensino superior 

completo, p =0,043. 

O estado civil esteve associado à função visual (p=0,001). O Teste Tukey post hoc 

demonstrou que trabalhadores no estado civil solteiro(a) tinham média do VFQ-25 maior que 

aqueles com estado civil casado(a)/companheiro(a), p =0,001. 

As variáveis referentes ao número de pessoas vivendo na residência e à renda familiar 

mensal não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre as médias do escore 

VFQ-25 (respectivamente p=0,311 e p=0,516). 

A idade apresentou associação estatisticamente significativa com a função visual, 

sendo que quanto mais elevada a idade, menor o valor do escore FVQ-25 (p<0,001,  

r= -0,380).  

O salário não apresentou associação estatisticamente significativa com a função visual 

(p=0,450, r= -0,044).  
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Tabela 16: Estatística descritiva do escore de Função Visual segundo características demográficas, 
Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável Categoria nº Média (Desvio 
padrão) P 

     

Sexo Masculino  118 78,8 (7,0) <0,122 (A) 
Feminino 185 77,5 (7,0)  

     

Escolaridade 

Ensino médio incompleto ou menos 103 77,6 (6,6) <0,057(A) 
Superior incompleto (T1) 60 80,2 (7,2)  
Superior completo (T1) 100 77,1 (7,6)  
Pós-graduação 38 78,1 (6,3)  

     

Estado civil 
Solteiro(a) (T2) 100 80,1 (6,9) 0,001(A) 
Casado(a)/companheiro(a) (T2) 188 77,0 (6,9)  
Separado(a)/divorciado(a)/viúvo(a) 14 77,3 (7,3)  

     

N º de pessoas 
vivendo na 
residência 

1 12 76,7 (8,2) 0,311 (A) 
2 109 77,5 (7,8)  
3 100 79,0 (6,5)  
4 68 77,1 (5,6)  
5 11 80,1 (9,6)  

     

Renda familiar 
mensal 

Até 3,8 SM 16 77,5 (6,7) 0,516 (A) 
De 3,9 até 5,1 SM 72 78,9 (7,4)  
De 5,2 até 6,3 SM 109 77,3 (7,1)  
Mais de 6,3 SM 86 78,0 (6,5)  

(A) = ANOVA (teste de Levene >0,05)  
(T1) = Teste Tukey para comparações múltiplas: trabalhadores com ensino Superior incompleto tinham média 
superior aos trabalhadores com ensino Superior completo: p =0,043 
(T2) = Teste Tukey para comparações múltiplas: trabalhadores solteiros tinham média superior aos trabalhadores 
casados/companheiro: p =0,001 
* Em salários mínimos – SM na ocasião da coleta de dados (1 SM = R$ 788,00) 
 
 

 

Das características demográficas mencionadas: a idade, o estado civil, o sexo e a 

escolaridade foram selecionadas para inclusão na modelagem múltipla.  

 

 

6.5.2 Características de estilos de vida 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados dos testes de associação das variáveis categóricas 

do estilo de vida com a função visual.  

A realização de exames médicos rotineiros apresentou associação estatística 

significativa com a função visual (p<0,001), sendo que os trabalhadores que realizaram 

exames rotineiros com intervalos inferiores a dois anos tiveram média do VFQ-25 maior que 

os demais. 
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Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as médias do escore VFQ-

25 e as variáveis “tabagismo” (p=0,678), “consumo de álcool” (p=0,150), “prática de 

atividade física” (p=0,189) e “horas de sono diárias” (p=0,893). 

 
Tabela 17: Estatística descritiva do escore de Função Visual segundo características de estilos de vida, 
Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável Categoria nº Média (Desvio 
padrão) 

p 

     
Exames médicos 
de rotina 

Em menos que dois anos 202 76,5 (6,0) <0,001(M) 
Em mais dois anos ou nunca 101 81,0 (8,0)  

     

Tabagismo 
Nunca fumou 255 78,1 (7,1) 0,678 (K) 
Fumou, mas parou de fumar 35 77,5 (5,5)  
Fumante 13 76,3 (9,2)  

     
Consumo de 
álcool 

Não bebe ou até uma vez por mês 82 77,4 (7,1) 0,150 (A) 
Uma ou mais vezes por semana 220 78,4 (5,5)  

     
     

Atividade física Sim 177 77,5 (6,7) 0,189 (A) 
Não 125 78,6 (7,6)  

     
Horas de sono 
diárias 

6 ou mais horas 283 78,0 (7,1) 0,893 (A) 
Menos que 6 horas 20 78,2 (6,8)  

(A) = ANOVA (teste de Levene >0,05) 
(M) = Teste Mann-Whitney           
(K) = Teste Kruskal-Wallis 

 

Das variáveis relacionadas aos estilos de vida, foram selecionadas para inclusão na 

modelagem múltipla: “realização de exames médicos de rotina”, “consumo de álcool” e 

“prática de atividade física”. 

 

 

6.5.3 Características do histórico ocupacional 

 

Na Tabela 18 observa-se o vínculo institucional esteve significativamente associada à 

função visual (p<0,001). O teste Tukey post hoc demonstrou que os trabalhadores com duplo 

vínculo: Hospital das Clínicas (HC) e Fundação Faculdade de Medicina (FFM) tinham média 

inferior no escore VFQ-25, do que os trabalhadores do Grupo 1 (Hospital das Clínicas ou 

Fundação Zerbini ou Hospital das Clínicas e Fundação Zerbini) e os do Grupo 2 (Fundação 

Faculdade de Medicina), respectivamente p=0,002 e p<0,001. 
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Na mesma Tabela 18 observa-se que a carga horária semanal no hospital não esteve 

associada à função visual (p=0,315).  A variável “horas extras de trabalho” não foi avaliada, 

porque a grande maioria dos trabalhadores (92,7%) concentrou-se em 01 hora semanal. 

A variável “tempo de trabalho na função atual” apresentou associação estatisticamente 

significativa com a função visual, sendo que quanto maior o tempo na função, menor o valor 

do escore VFQ-25 (p<0,001, r= -0,335).  Da mesma forma, o “tempo de trabalho no hospital” 

este inversamente associado à função visual, sendo que quanto maior o tempo de trabalho na 

instituição, menor a função visual (p<0,005, r= -0,415). 

 

Tabela 18: Estatística descritiva do escore de Função Visual segundo características do histórico 
ocupacional, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável Categoria nº Média (Desvio 
padrão) P 

     

Vínculo 
Institucional * 

HC ou FZ ou HC + FZ 17 82,3 (8,2) <0,001 (A) 
FFM 97 80,2 (7,3)  
HC + FFM (T1) 189 76,4 (6,3)  

     
Carga horária 
semanal 

20 horas 67 78,7 (7,1) 0,325 (A) 
40 horas 236 77,8 (7,1)  

     
Esforço em 
atividades 
domésticas 

Nenhum/leve  135 78,7 (6,9) 0,098 (A) 
Moderado/pesado 165 77,4 (7,1)  
    

* HC = Hospital das Clínicas, FFM = Fundação Faculdade de Medicina, FZ = Fundação Zerbini 
(A) = ANOVA (teste de Levene >0,05)  
(T1) = Teste Tukey para comparações múltiplas: trabalhadores com duplo vínculo no HC +FFM tinham média 
inferior aos demais trabalhadores: p =0,002 para o grupo1 e p<0,001 para o grupo2. 
 

 

Das variáveis relacionadas ao histórico ocupacional, foram selecionadas para a análise 

múltipla: “anos de trabalho na função atual”, “anos de trabalho no hospital”, “vínculo 

institucional” e “esforço físico em atividades domésticas”. 

 

 

6.5.4 Características das condições de trabalho 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados relativos às associações entre características das 

condições de trabalho e a função visual.  

Observa-se que os trabalhadores que referiram fazer uso do computador no trabalho há 

10 ou mais anos apresentaram pior menor média do escore VFQ-25 do que os demais, com 
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pior função visual, e esta diferença é estatisticamente significativa (p<0,001). Os anos de uso 

do computador em casa não apresentaram associação estatisticamente significativa com o 

VFQ-25 (p=0,750). Também não ocorreu associação estatisticamente significativa das 

variáveis relativas às horas de uso de computador no trabalho e em casa com o VFQ-25 

(respectivamente p=0,294 e p=0,183). O tempo de pausa no uso diário do computador no 

ambiente doméstico apresentou associação estatisticamente significativa (p=0,001) com a 

função visual, entretanto inversa do que se esperava: aqueles com menos tempo de pausa 

apresentaram melhor função visual.  

O conforto acústico do local do computador no trabalho apresentou associação 

estatisticamente significativa com a função visual (p=0,030), sendo que aqueles em condição 

ótima tem menor média que os demais. A acústica em casa não apresentou associação com a 

função visual (p=0,750). Tanto a iluminação do local do computador no trabalho como em 

casa não estiveram associadas à função visual (respectivamente, p=0,723 e p=0,097). Tanto a 

temperatura no local do computador no trabalho como em casa também não apresentaram 

associação com a função visual (respectivamente, p= 0,470 e p=0,169). 

A possibilidade de mudar de postura no local do trabalho e em casa não apresentaram 

associação com a função visual (respectivamente, p= 0,315 e p=0,606). Tanto a condição da 

cadeira no trabalho como em casa também estiveram associadas à função visual 

(respectivamente, p= 0,158 e p=0,938). A possibilidade de ajuste do assento da cadeira 

também não esteve associada à função visual, tanto para o local de trabalho (p=0,854) como 

em casa (p=0,969). Da mesma forma, a condição da mesa também não esteve associada à 

função visual, tanto para o local de trabalho (p=0,219) como em casa (p=0,452).  A percepção 

de estar com os braços confortáveis tanto no trabalho como em casa não esteve associada à 

função visual (respectivamente, p= 0,251 e p=0,919). 

A condição do layout no posto de trabalho não apresentou associação estatisticamente 

significativa com a função visual (p=0,092), bem como a qualidade dos instrumentos de 

trabalho (p=0,317). 
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Tabela 19: Estatística descritiva do escore de Função Visual segundo características das condições de 
trabalho, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015. Parte 1 

Variável Categoria nº Média (Desvio 
padrão) P 

     

Anos de uso do computador no 
trabalho 

Menos de 10 anos 66 81,8 (7,3) <0,001 (A) 
10 anos e mais 237 76,9 (6,6)  
    

Anos de uso do computador em 
casa 

Menos de 10 anos 252 78,0 (7,1) 0,750 (A) 
10 anos e mais 51 77,7 (7,1)  

     
Horas de uso do computador no 
trabalho 

Menos de 5 horas 58 78,9 (7,5) 0,294 (A) 
5 horas e mais 245 77,8 (6,9)  

     
Horas de uso do computador em 
casa 

Menos de 5 horas 101 78,8 (6,9) 0,183 (A) 
5 horas e mais 202 77,6 (7,1)  

     

Tempo de pausa em casa por dia Menos de 50 minutos 90 80,2 (8,0) <0,001 (M) 
50 minutos e mais 213 77,0 (6,4)  

     
Acústica do local do 
computador no trabalho 

Ótima 198 77,3 (6,8) 0,030 (A) 
Boa / regular 105 79,2 (7,4)  

     
Acústica do local do 
computador em casa 

Ótima 95 77,8 (6,9) 0,750 (A) 
Boa / regular 207 78,1 (7,2)  

     
Iluminação do local do 
computador no trabalho 

Ótima 217 77,9 (7,1) 0,723 (A) 
Boa / regular 86 78,2 (6,9)  

     
Iluminação do local do 
computador em casa 

Ótima 130 78,8 (7,4) 0,097 (A) 
Boa / regular 172 77,4 (6,8)  

     
Temperatura do local do 
computador no trabalho 

Ótima 207 77,8 (6,6) 0,470 (A) 
Boa / regular 96 78,4 (7,9)  

     
Temperatura do local do 
computador em casa 

Ótima 102 78,8 (7,0) 0,169 (A) 
Boa / regular 201 77,6 (7,0)  

(A) = ANOVA (teste de Levene >0,05)  
(M) = Teste Mann-Whitney           
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Tabela 19: Estatística descritiva do escore de Função Visual segundo características das condições de 
trabalho, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015. Parte 2 - continuação 

Variável Categoria nº Média (Desvio 
padrão) P 

     
Possibilidade de variação da 
postura no trabalho 

Sim 5 74,8 (3,2) 0,315 (A) 
Não 298 78,0 (7,1)  

     
Possibilidade de variação da 
postura em casa 

Sim 297 78,0 (7,0) 0,606 (A) 
Não 6 79,5 (8,0)  

     

Condição da cadeira no trabalho Ótima 167 77,5 (6,5) 0,158 (A) 
Boa / regular 136 78,6 (7,6)  

     

Condição da cadeira em casa Ótima 84 77,9 (7,0) 0,938 (A) 
Boa / regular 219 78,0 (7,1)  

     
Possibilidade de ajuste do 
assento no trabalho 

Sim 162 78,0 (6,8) 0,854 (A) 
Não 139 77,9 (7,4)  

     
Possibilidade de ajuste do 
assento em casa 

Não 104 78,0 (6,5) 0,969 (A) 
Sim 197 78,0 (7,4)  

     

Condição da mesa no trabalho Ótima 168 77,5 (6,6) 0,219 (A) 
Boa / regular 135 78,5 (7,6)  

     

Condição da mesa em casa Ótima 90 77,5 (7,1) 0,452 (A) 
Boa / regular 213 78,2 (7,1)  

     
Braços confortáveis quando no 
trabalho 

Sim 272 78,1 (7,0) 0,251 (A) 
Não 30 76,6 (7,5)  

     
Braços confortáveis quando em 
casa 

Sim 259 78,0 (7,2) 0,919 (A) 
Não 31 77,8 (6,9)  

     
Condição do layout no posto de 
trabalho 

Ótima 187 77,5 (7,0) 0,092 (A) 
Boa / regular 116 78,9 (7,1)  

     
Qualidade dos instrumentos de 
trabalho 

Ótima 186 77,7 (7,0) 0,317 (A) 
Boa / regular 117 78,5 (7,1)  

(A) = ANOVA (teste de Levene >0,05)  
 

 

As variáveis das condições de trabalho selecionadas para serem incluídas na 

modelagem múltipla foram: “anos de uso do computador no trabalho”, “horas de uso do 

computador em casa”, “tempo de pausa em casa por dia”, “conforto acústico no local do 

computador no trabalho”, “iluminação no local do computador no trabalho”, “temperatura no 

local do computador em casa”, “condição da cadeira de trabalho”, “condição do layout de 

trabalho”. 
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6.5.5 Ambiente psicossocial do trabalho 

 

A Tabela 20 mostra que, entre as dimensões do desgaste no trabalho, nenhuma 

apresentou associação estatisticamente significativa com a função visual. Entre as dimensões 

do questionário ERI, três apresentaram correlação inversa e estatisticamente significativa com 

o VFQ-25 sendo que a função visual foi pior quanto maior o “esforço” (p<0,001), ou quanto 

maior o “excesso de comprometimento” (p=0,0010) ou quanto maior o “desequilíbrio 

esforço-recompensa” (p=0,021). 

 
Tabela 20. Análise das correlações entre variáveis quantitativas do ambiente psicossocial do trabalho e o 
escore de Função Visual, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Dimensão nº r (SP) p 
 

Desgaste no trabalho    
Demandas no trabalho 303 -0,078 0,176 
Controle no trabalho 303 -0,026 0,651 
Suporte social no trabalho 303 -0,068 0,236 
Razão demanda / controle  303 -0,053 0,358 

 
Desequilíbrio esforço-recompensa    
Esforço 303 -0,233 <0,001 
Recompensa 303 -0,038 0,507 
Excesso de comprometimento 303 -0,191 0,001 
Razão Equilíbrio esforço / recompensa  303 -0,133 0,021 

(P) = Coeficiente de correção de Pearson 
 

Todas as variáveis que apresentaram associação estatisticamente significativa com a 

função visual e, também, a variável “desgaste no trabalho”, foram selecionadas para a 

modelagem múltipla. 

 

 

6.5.6 Saúde visual 

 

Na Tabela 21 observa-se que todos os sintomas visuais avaliados apresentaram 

associação estatisticamente significativa com a função visual, mostrando que a maior 

frequência dos sintomas está associada a uma piora no escore do VFQ-25.  
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Tabela 21: Estatística descritiva do escore de função visual segundo a presença de sintomas visuais (CVS), 
Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Sintoma Categoria nº Média (Desvio 
padrão) P 

     

Peso nos olhos no trabalho 
Raramente / nunca (T1) 59 84,6 (6,6) <0,001 (A) 
Às vezes 128 78,1 (6,2)   
Frequentemente /sempre 116 78,0 (7,1)   

     

Peso nos olhos em casa 
Raramente / nunca (T2) 76 83,6 (7,0) <0,001 (A) 
Às vezes 160 77,3 (5,4)   
Frequentemente /sempre 67 73,2 (6,4)   

     

Sensação de queimação nos 
olhos no trabalho 

Raramente / nunca (T3) 103 81,4 (7,5) <0,001 (K) 
Às vezes 134 77,2 (6,0)   
Frequentemente /sempre 66 78,0 (7,1)   

     

Sensação de queimação nos 
olhos em casa 

Raramente / nunca (T4) 118 81,1 (7,3) <0,001 (A) 
Às vezes 144 76,8 (5,9)   
Frequentemente /sempre 41 73,5 (6,5)   

     

Cansaço nas vistas no 
trabalho 

Raramente / nunca (T5) 43 84,3 (7,9) <0,001 (K) 
Às vezes 115 79,6 (6,2)   
Frequentemente /sempre 145 74,9 (5,6)   

     

Cansaço nas vistas em casa 
Raramente / nunca (T6) 50 83,3 (8,1) <0,001 (K) 
Às vezes 143 78,8 (6,0)   
Frequentemente /sempre 110 74,5 (5,9)   

     

Enfraquecimento na acuidade 
visual no trabalho 

Raramente / nunca (T7) 123 80,3 (7,3) <0,001 (A) 
Às vezes 113 77,7 (6,3)   
Frequentemente /sempre 67 74,2 (6,0)   

     

Enfraquecimento na acuidade 
visual em casa 

Raramente / nunca (T8) 125 80,3 (7,3) <0,001 (A) 
Às vezes 136 77,3 (6,1)   
Frequentemente /sempre 42 73,3 (6,7)   

     

Lacrimejamento no trabalho 
Raramente / nunca (T9) 180 79,1 (6,8) 0,005 (A) 
Às vezes 105 76,3 (7,4)   
Frequentemente /sempre 18 77,2 (6,4)   

     

Lacrimejamento em casa 
Raramente / nunca (T10) 186 79,1 (6,7) 0,002 (A) 
Às vezes 102 76,1 (7,4)   
Frequentemente /sempre 15 76,9 (6,3)   

     

Dor de cabeça no trabalho 
Raramente / nunca (T11) 158 78,1 (6,5) 0,002 (A) 
Às vezes 115 78,9 (7,4)   
Frequentemente /sempre 30 74,2 (7,7)   

     

Dor de cabeça em casa 
Raramente / nunca (T12) 25 90,9 (3,8) 0,021 (A) 
Às vezes 278 76,8 (6,0)   
Frequentemente /sempre 303 78,0 (7,1)   

(A) = ANOVA (teste de Levene >0,05);      (K) = Teste Kruskal-Wallis 
(T1) a (T8)  = Teste Tukey para comparações múltiplas: quanto maior a frequência de sintomas, menor a média da acuidade visual: 
p<0,001 em todas as categorias 
(T9), (T10) = Teste Tukey para comparações múltiplas: trabalhadores com frequência raramente/nunca tinham média superior aos 
trabalhadores com frequência às vezes: T9 com p =0,004 e T10 com p=0,001 
(T11) = Teste Tukey para comparações múltiplas: trabalhadores com queixa frequentemente/sempre tinham média inferior aos 
trabalhadores com queixa raramente/nunca (p=0,014) e com queixa às vezes (p=0,003) 
(T12) = Teste Tukey para comparações múltiplas: trabalhadores com queixa frequentemente/sempre tinham média inferior aos 
trabalhadores com queixa raramente/nunca (p=0,026) e com queixa às vezes (p=0,016) 
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Também houve associação estatisticamente significativa (p<0,001) entre o “uso de 

óculos” ou “lente de contato” e função visual, sendo que aqueles que não fazem uso de lentes 

de correção tiveram melhor desempenho no VFQ-25 (média=90,9 pontos; dp=3,8 pontos) do 

que aqueles que fazem uso de lentes de correção (média=76,8 pontos; dp=6,0 pontos). 

Na Tabela 22 observa-se que nenhum dos agravos da visão avaliados (miopia, 

hipermetropia, astigmatismo e presbiopia) apresentou associação estatisticamente 

significativa com a função visual e, da mesma, forma a emetropia também não esteve 

associada ao escore do VFQ-25. 

 
Tabela 22: Estatística descritiva do escore de Função Visual segundo a presença de agravos da visão, 
Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável Categoria nº Média (Desvio 
padrão) P 

     

Emetropia Sim (visão normal) 42 79,2 (7,6) 0,223 (A) 
Não (visão alterada) 261 77,8 (7,0)   

     

Miopia Não 227 77,8 (6,9) 0,387 (A) 
Sim 76 78,6 (7,6)   

     

Hipermetropia Não 221 78,2 (7,3) 0,483 (A) 
Sim 82 77,5 (6,4)   

     

Astigmatismo Não 158 78,2 (6,7) 0,570 (A) 
Sim 145 77,7 (7,4)   

     

Presbiopia Não 102 78,2 (7,9) 0,715 (A) 
Sim 201 77,9 (6,6)   

(A) = ANOVA (teste de Levene >0,05)          

 

 

6.6 ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA (ANÁLISE CONJUNTA 
DOS FATORES ASSOCIADOS À FUNÇÃO VISUAL) 

 

Os resultados finais da análise de regressão linear múltipla estão apresentados na 

Tabela 23 e a modelagem passo a passo está apresentada no Anexo 7.  

A Tabela 23 mostra as variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa com a função visual na análise univariada (<0,20), bem como os resultados no 

modelo múltiplo final. As variáveis que permaneceram na modelagem final foram a “idade” e 
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o escore do “esforço no trabalho” (do questionário ERI). O modelo final é representado da 

seguinte forma:  

Y = 100,128 – 0,218 (idade) – 0,656 (esforço no trabalho) 

A interpretação do modelo é: para cada ano de idade houve uma queda de 0,218 

pontos no escore do VFQ-25, independente das demais variáveis do modelo. Para cada ponto 

que aumenta o escore do esforço no trabalho ocorre uma queda de 0,656 pontos no escore 

VFQ-25, independente das demais variáveis no modelo.  

O modelo apresentou coeficiente de determinação ajustado (r²a) de 0,20, mostrando 

que 20,0% da variabilidade total do escore da função visual pode ser explicado pelas variáveis 

que ficaram no modelo múltiplo. A análise de resíduos do modelo final está apresentada ao 

final do Anexo 6, e mostrou que os erros apresentaram aderência à curva normal, bem como 

sequência de distribuição esperada com presença de alguns outliers, indicando 

homocedasticidade e, portanto, o modelo não apresenta vieses. 

Considerando que o modelo Esforço-Recompensa considera o efeito conjunto do 

esforço e da recompensa, buscou-se verificar se a análise múltipla considerando o escore do 

ERI (e não somente o esforço) apresentaria outros resultados. Foi iniciada uma nova 

modelagem, mas quando a variável do escore do ERI foi incluída juntamente com a idade, 

ocorreu grande alteração nos parâmetros (β e IC) do ERI, sem perda da significância 

estatística. Foi criada uma variável (ERI X idade) para testar a interação. Observou-se perda 

da significância estatística de todas as variáveis (idade p=0,807; ERI p=0,911; ERI X idade 

p=0,140), sugerindo que o ERI é fator de confusão (associado tanto ao evento - VFQ-25 como 

à exposição - Idade). De fato, o ERI esteve associado ao VFQ-25 (r=-0,133; p=0,021) e à 

idade (r=-0,193; p=0,001). Desta forma, as duas variáveis não podem ser mantidas no modelo. 

Considerando a plausibilidade biológica da importância da díade na função visual, optou-se 

por excluir o ERI e manter a idade nas análises. Esses resultados confirmam aqueles 

observados na análise univariada e no modelo múltiplo inicial que mostraram que, para o 

desfecho (função visual), o fator associado é somente à variável esforço (sem a recompensa). 
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Tabela 23: Fatores associados do escore de Função Visual identificados por meio da análise de regressão 
linear, Hospital Público Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 

Variável 
Univariada  Múltipla  

 IC 95% ( ) p r2  IC 95% ( ) p r2a 

Idade (em anos) -0,214 [-0,274; -0,155] <0,001 0,14 -0,218 [-0,276; -0,161] <0,001 0,20 
Anos de trabalho na 
função atual -0,238 [-0,313; -0,162] <0,001 0,11 -- -- --  

Anos de trabalho no 
Hospital -0,286 [-0,357; -0,215] <0,001 0,17 -- -- --  

Vínculo institucional  -4,113 [-5,695; -2,531] <0,001 0,08 -- -- --  
Anos de utilização do 
computador no trabalho -4,851 [-6,707; -2,995] <0,001 0,08 -- -- --  

Tempo de pausa em casa 
por dia -3,177 [-4,888; -1,465] <0,001 0,04 -- -- --  

Uso de óculos ou lente 
de contato 

-
14,081 [-16,506; -11,656] <0,001 0,30 -- -- --  

Esforço -0,626 [-0,922; -0,329] <0,001 0,05 -0,656 [-0,928; -0,383] <0,001  
Excesso de 
comprometimento -0,818 [-1,293; -0,342] 0,001 0,03 -- -- --  

Estado civil -3,100 [-4,765; -1,435] <0,001 0,04 -- -- --  
Exames médicos de 
rotina 4,488 [2,871; 6,105] 0,001 0,09 -- -- --  

Acústica do local do 
computador no trabalho 1,849 [0,183; 3,515] 0,030 0,01 -- -- --  

Escolaridade     -- -- --  

Pós-graduação -2,107 [-4,970; 0,756] 0,149 0,02 -- -- --  
Até ensino médio 
incompleto  -2,598 [-4,841; -0,355] 0,023  -- -- --  

Superior completo -3,022 [-5,278; -0,767] 0,009  -- -- --  
Condição do layout no 
posto de trabalho 1,178 [-0,325; 2,682] 0,092 0,01 -- -- --  

Iluminação do local do 
computador em casa -1,365 [-2,976; 0,246] 0,097 0,01 -- -- --  

Esforço físico em 
atividades domésticas -1,358 [-2,966; 0,251] 0,098 0,01 -- -- --  

Sexo -1,288 [-2,920; 0,344] 0,122 0,01 -- -- --  

Consumo de álcool 1,317 [-0,478; 3,111] 0,150 0,00 -- -- --  
Condição da cadeira no 
trabalho 1,152 [-0,449; 2,753] 0,158 0,00 -- -- --  

Temperatura do local do 
computador em casa -1,181 [-2,867; 0,505] 0,169 0,00 -- -- --  

Demandas no trabalho -0,381 [-0,934; 0,172] 0,176 0,00 -- -- --  
Horas diárias de uso do 
computador em casa -1,146 [-2,836; 0,544] 0,183 0,00 -- -- --  

Prática de atividade 
física 1,085 [-0,538; 2,708] 0,189 0,00 -- -- --  
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Observando que todos os sintomas visuais avaliados por meio do questionário dos 

sintomas da CVS estão inclusos de forma conceitual e operacional semelhantes no VFQ-25, e 

observando a significativa associação existente entre estes sintomas e o escore do VFQ-25 

(Tabela 21), considerou-se apropriado realizar a análise múltipla somente com o VFQ-25, 

dada a sua validação e ampla utilização em muitos países e no Brasil (GLOBE et al., 2003; 

ROSSI et al., 2003; SUZUKAMO et al., 2005; TOPRAK et al., 2005; LABIRIS et al., 2008; 

GARCÍA-CATALÁN et al., 2009, SIMÃO et al., 2008). 

A variável esforço do ERI é composta por 6 itens. Em seguida, buscando verificar se 

diferentes itens do esforço teriam diferentes efeitos sobre a função visual, foi realizada nova 

análise substituindo o escore do esforço por cada um dos seus componentes (escores de 1 a 5 

pontos transformados em variáveis Dummy – sem/pouco estresse e com estresse). Os itens 

“interrupções no trabalho” e “realização de trabalho depois do horário” e “aumento da 

exigência nos últimos anos” apresentaram associação estatisticamente significativa com a 

função visual na análise univariada (respectivamente p<0,001; p<0,001 e p=0,002); o item 

“pressão de tempo pela carga de trabalho” apresentou p=0,086 e também foi incluído na 

modelagem. Os demais itens não apresentaram significância estatística (responsabilidade no 

trabalho com p=0,371 e esforço físico com p=0,471) e, portanto, não foram incluídos na 

análise múltipla.  

Foi iniciada a nova modelagem. Os itens “interrupções no trabalho” e “realização de 

trabalho depois do horário” mantiveram associação com o VFQ-25, mas quando foi incluído o 

item "aumento da exigência nos últimos anos" houve alteração em mais de 10,0% de alguns 

parâmetros (β, IC) dos dois primeiros itens e perda da significância estatística do terceiro. Isso 

ocorreu possivelmente em função das associações entre os três itens (teste Qui-quadrado com 

p<0,001). Como houve sobreajuste do modelo, optou-se por testar a interação das três 

variáveis. Foi criada uma variável de interação (sem ou pouco estresse nos três itens – 

referência); estresse em 1 ou 2 itens e estresse nos 3 itens), e os resultados mostraram 

significância estatística (p<0,001) nas duas categorias avaliadas sugerindo efeito de interação 

decorrente da presença de estresse nos itens avaliados, potencializando o efeito sobre o VFQ-

25. Também foi testado o item "pressão de tempo pela carga de trabalho", mas a variável não 

apresentou significância estatística. Ela alterou em mais de 10,0% o valor do β e o IC da 

variável "estresse nos 3 itens do esforço". Esse sobreajuste pode ser decorrente do excesso de 

variáveis expressando coisas semelhantes no modelo (4 itens relativos ao esforço) ou de um 

potencial efeito de interação, conforme demonstrado nos outros itens. 
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Esses resultados não acrescentaram informações adicionais e corroboraram os 

resultados da análise inicial (Tabela 23), mostrando a relevância do esforço. Retornando ao 

item 6.3.5 – Ambiente psicossocial do trabalho, a análise descritiva mostra que no esforço no 

trabalho, os itens que apareceram como principais fontes de estresse foram: “interrupções no 

trabalho” e “realização de trabalho depois do horário” e “aumento da exigência nos últimos 

anos” e uma menor participação dos “esforços físicos”. 
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7 DISCUSSÃO  

 

O presente estudo com trabalhadores usuários de computador, de ambos os sexos, do 

setor administrativo do prédio da administração de um hospital público universitário de São 

Paulo, revelou que os sintomas oculares mais prevalentes relacionados à CVS foram o 

“cansaço nas vistas no trabalho” (47,9%) e o “peso nos olhos no trabalho” (38,3%). Houve 

maior participação de funcionários do sexo feminino (61,1%). É importante ressaltar que a 

maioria deles (77,9%) informou trabalhar em jornada semanal de 40 horas, e que 92,1% 

relatou que, eventualmente, prorrogam a sua jornada de trabalho por 1 hora extra durante a 

semana. Nessa pesquisa, apresentamos alguns fatores associados aos sintomas visuais em 

trabalhadores que exercem as suas atividades profissionais com um computador, por mais de 

4 horas por dia. 

PORCAR et al. (2016) avaliaram a prevalência de sintomas oculares em uma 

população de cento e dezesseis usuários de computador com monitores de tela plana. Os 

participantes responderam a um questionário escrito e foram submetidos a exame 

oftalmológico, para descartar a presença de erros refrativos significativos e não corrigidos. 

72% dos participantes relataram sintomas oculares relacionados ao uso de computador. Os 

principais sintomas foram: “olhos cansados” (14%); seguido de “sensibilidade ao brilho da 

tela” (12%), além de “visão turva a longas distâncias” (10%) e “fadiga ocular” (9%). Os 

sintomas oculares foram maiores no sexo feminino (p=0,005) e aumentou com o uso do 

computador, marcadamente acima de seis horas (p=0,01). 

RANASINGHE et al. (2016) estudaram 2.500 trabalhadores administrativos usuários do 

computador de todas as nove províncias do Sri Lanka, entre maio e dezembro de 2009. Um 

questionário autoadministrado foi utilizado para coletar dados sociodemográficos, os sintomas 

de CVS e seus fatores associados. A prevalência de CVS na população estudada foi de 67,4%. 

O sexo feminino (OR: 1,28), o tempo de ocupação (OR: 1,07), o uso diário do computador 

(OR: 1.10), a doença ocular pré-existente (OR: 4,49), a não utilização do filtro no computador 

(OR: 1,02), o uso de lentes de contato (OR: 3,21) e o conhecimento do uso prático das 

melhores condições ambientais (OR: 1,24), todos eram associados com presença de CVS.  

KHALAJ et al. (2015) descrevem que de 23% a 90% dos usuários de computador que 

trabalham várias horas no computador têm queixas de sintomas visuais. Relatam ainda que a 
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maioria dos sintomas referidos é: “fadiga ocular”, “olhos secos”, “dor nos olhos”, “hiperemia 

ocular”, “sensibilidade à luz” e “cefaléia”.  

Na Índia, BHANDERI et al. (2008), analisando 419 operadores que trabalhavam 

utilizando computador, encontraram a prevalência de 46,3% de astenopia. Foram 

considerados com astenopia os casos em que os trabalhadores referissem dois ou mais 

sintomas após, durante ou após o trabalho, tais como: “sensação de dor ocular aguda” ou de 

“queimação” ou de “corpo estranho”; além de “prurido ocular”, “lacrimejamento”, “hiperemia 

conjuntival”, “olho seco”, “alteração da visão de cores” e “desconforto visual”.  

GHASSEMI-BROUMAND e AYATOLLAHI (2008), em um estudo iraniano com 

150 estudantes de computação, analisam as repercussões na saúde, e as queixas 

oftalmológicas corresponderam a 26%. O tempo de uso do computador durante o dia variou 

de 2 a 12 horas. Entre os sintomas referidos ocorreu a seguinte distribuição: “dor ocular” 

(41%), “visão turva para longe” (20,5%), “lacrimejamento” (18%), “queimação” (15,4%) e 

“visão turva para perto” (5,1%). No mesmo estudo, as complicações oftalmológicas também 

foram mais frequentes nos usuários do computador entre 4 e 6 horas de exposição (50%), 

assim como naqueles acima da sexta hora trabalhada (52%). 

SANCHEZ-ROMÁN et al. (1996) analisaram a frequência de astenopia em 

operadores de teleatendimento no México, a partir de questionário e exame oftalmológico, 

verificando uma prevalência de 68,5%. Estes autores consideraram como astenopia quando, 

ao final da jornada de trabalho, o operador apresentasse pelo menos um sinal ou sintoma de 

fadiga visual, manifestada por: “cansaço na vista” (73,9%), “queimação nos olhos” (51,4%) e 

“lacrimejamento” (37,1%); além de “hiperemia conjuntival”, “epífora”, “prurido ocular”, 

“hipersensibilidade à luz”, “visão dupla”, “visão turva”, “dificuldade para a focalização”, 

“alteração da visão de cores”, “sensação de cansaço nas vistas”, “olhos doloridos”, “sensação 

de corpo estranho” e “cefaleia”.  

Ao analisarmos as características do ambiente físico questionadas na nossa pesquisa, é 

importante salientarmos que, no local de trabalho, foram considerados ótimos ou bons: a 

iluminação (99,0%), o conforto acústico (98,6%), a temperatura (98,7%) e a cadeira utilizada 

(98,0%). Provavelmente, isso se deve ao fato de que, atualmente, as empresas têm investido 

em melhores condições de trabalho, principalmente no que se refere ao ambiente, ao 

mobiliário e aos instrumentos utilizados nos postos de trabalho.    

Em 2003, GLINA e ROCHA, ao estudarem operadores de teleatendimento em uma 
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empresa bancária em São Paulo, encontraram queixas quanto à iluminação do local, tais 

como: “é fraca à noite” e “existem ilhas com iluminação deficiente”, chegando ao ponto de 

obrigar a serem adotadas posturas inadequadas pelos operadores em seus postos de trabalho.   

A atividade profissional de usuários de computador, na sua maioria, envolve cargas 

mentais importantes, principalmente de natureza cognitiva. Na nossa pesquisa, as demandas 

presentes na execução das atividades, principalmente aquelas relacionadas com as exigências 

cognitivas, se caracterizaram pela rapidez com que precisam ser desempenhadas e/ou com a 

intensidade do trabalho.   

Nesse estudo identificou-se uma associação inversa do esforço com a função visual, 

independente das demais variáveis. Na avaliação do esforço no trabalho, os funcionários 

apontaram maior percepção nos itens (em ordem decrescente de intensidade): interrupções 

durante o trabalho, trabalhar depois da hora, aumento das exigências nos últimos anos, 

pressão de tempo pelas cargas do trabalho e responsabilidade no trabalho.  

Sugere-se que, essas respostas fornecidas pelos funcionários, se devam a fatos como as 

mudanças ocorridas no hospital durante o período da coleta de dados. Naquela época (2014-

2015), a instituição passava pela implementação e certificação de vários sistemas de gestão de 

qualidade. Isto pode ter modificado vários processos de trabalho, incluindo a alteração de 

organogramas e fluxos de gestão. Esses fatos podem ter agravado o aumento nas cargas 

laborais inerentes aos processos de trabalho. Além disso, houve um aumento significativo das 

aposentadorias, sem que houvesse a contratação de novos funcionários, o que pode ter levado 

a um aumento nas pressões por volume e prazos para aqueles que permaneceram.  

Nos últimos anos, a exigência quanto à geração de dados de maior produtividade e 

suas respectivas ações para melhorias na gestão do trabalho, pode também ter influenciado no 

que se refere à maior responsabilidade com o que é produzido. Assim, os trabalhadores 

refletiram nas respostas aos questionários, o maior esforço no desempenho das suas tarefas.  

Quanto ao fator demanda/requisitos do trabalho, SANCHEZ-ROMÁN et al. (1996) 

descreveram que, entre os fatores de risco para a astenopia, o único que demonstrou uma 

associação significativa (p <0,02), foi o relacionado às horas trabalhadas, pois 91,6% 

trabalhavam de forma contínua durante mais de quatro horas em frente ao terminal de vídeo.   

MOCCI et al. (2001) estudaram os fatores psicológicos e a fadiga visual em 385 

bancários usuários de computador. Desses, 212 trabalhadores não apresentavam ametropias, e 

foram submetidos a exame oftalmológico e 3 questionários, sendo: o questionário NIOSH 
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(citado no artigo dos autores mencionados) para estresse no trabalho, questionário 

investigando desconforto relacionado com o ambiente e as condições de iluminação do local 

de trabalho, além de questões sobre distúrbios visuais. Apoio social, conflitos de grupos, 

sensação negativa de auto-estima, insatisfação no trabalho e subutilização de habilidades 

foram encontrados para ser preditores das queixas visuais.  

Nesta pesquisa entre os fatores do trabalho avaliados, somente o esforço esteve 

associado à função visual. Possivelmente isto se deu, diferentemente de outros desfechos 

observados em estudos em saúde do trabalhador (tais como: estresse, desgaste, absenteísmo, 

insatisfação, etc), porque a função visual em funcionários administrativos no hospital 

estudado, não sofreu impactos de outros estressores identificados em outras áreas de 

produção.  Os participantes deste estudo não estavam submetidos a condições críticas, muitas 

vezes presentes em outras atividades laborais, como trabalho em siderurgia, soldagem, ou 

outras com potenciais efeitos lesivos para visão. 

Na nossa pesquisa, que se desenvolveu em uma empresa hospitalar, observou-se que a 

população estudada estava em fase de envelhecimento, com idade média de 46 anos (dp=12,5 

anos), e que a maioria (97,1%) apresentou mais de 18 anos (18,7 anos) de trabalho na 

instituição, em média. Esses dados podem corroborar com a ideia de que essa população 

apresenta com maior frequência os sintomas de fadiga visual.  

WANG et al. (1994) estudando os erros refrativos numa população adulta de 

Wisconsin, nos EUA, encontraram a hipermetropia como o erro refrativo mais comum 26,2%, 

o que corrobora com o achado da nossa pesquisa que foi de 27,1% para a mesma ametropia.  

Dos trabalhadores examinados, 66,3% apresentaram presbiopia, o que demonstra que 

formam um grupo caracteristicamente em envelhecimento. ALVES et al. (2009) explicam que 

essa manifestação ocular corresponde à dificuldade de distinguir com nitidez os objetos 

próximos, e está relacionada à idade. Os mesmos autores esclarecem que esse agravo 

manifesta-se quando a capacidade de focalização do olho torna-se insuficiente para suprir a 

demanda visual para perto, e isso tende a ocorrer dos 38 aos 48 anos.  

Segundo ALVES et al. (2014), atualmente a presbiopia é reconhecida como um 

problema mundial decorrente do processo de envelhecimento. Se não ocorrer a correção 

óptica adequada para esse tipo de agravo, os indivíduos aptos ao trabalho podem apresentar 

incapacidade temporária para realizar atividades que exijam melhor acuidade visual para 

perto. Assim, o exame oftalmológico periódico se torna imperioso.  
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No nosso estudo, provavelmente, por essa população estar vinculada a uma empresa 

hospitalar, foi identificado que 93,1% dos trabalhadores realizavam consulta oftalmológica 

pelo menos uma vez por ano. Isso demonstra que se preocupam com a saúde ocular. BLEHM 

(2005), SITZMAN (2005) e outros autores apontam a necessidade de um planejamento e a 

implementação consciente de intervenções simples, tais como incluir o exame oftalmológico 

de forma periódica em trabalhadores usuários de computador.  

Cabe ressaltar que a população mundial, em especial a brasileira, tem se utilizado cada 

vez mais dos computadores portáteis, como os smartphones e tablets, com uma variedade de 

funções, que inclui o acesso à internet para a realização de tarefas de ordem pessoal. Em 

2015, LONG et al. apresentaram trabalho no 19º Congresso da Internacional Ergonomics 

Association, que relata que os usuários devem considerar a redução do tempo de visualização 

quando se utiliza um desses aparelhos ou procurar usar um dispositivo alternativo, que 

permita um tamanho maior da fonte das letras. Isto poderia reduzir sintomas relacionados à 

fadiga visual.  

Entre as limitações deste estudo estão: o seu desenho epidemiológico transversal, não 

permitindo inferências de causalidade; não foram realizados testes para diagnóstico de “olho 

seco” nos trabalhadores examinados; e não foram testadas medidas de intervenção no local de 

trabalho para avaliarmos possíveis mudanças/melhorias nos sintomas visuais. Cabe ressaltar, 

também que não foi avaliada a duração de sono dos trabalhadores, variável que poderia 

influenciar na fadiga visual, como descrito por SOARES e ALMONDES (2012).  

A Comunidade Econômica Européia (CEE), através do seu Conselho, publicou em 29 

de maio de 1990 a Diretiva nº 90/270/CEE que dispunha sobre as disposições mínimas de 

segurança e saúde relativas ao trabalho com VDT. Este documento inclui avaliação 

ergonômica prévia do posto de trabalho por parte do empregador e a proteção dos olhos dos 

trabalhadores. Para estes últimos é garantido exame oftalmológico antes de começar a 

trabalhar com VDT (admissional), além de exames realizados periodicamente.  

O Ministério do Trabalho da Inglaterra, através do “Health & Safety Executive / Local 

Authorities Enforcement Liaison Committee (HELA), promulgou uma recomendação (Advice 

Regarding Call Centre Working Practices) em dezembro de 2001, incluindo os seguintes 

aspectos para a saúde visual dos operadores: regulagem de contrastes de telas; micropausas 

para descanso visual e exames oftalmológicos regulares. Estas recomendações basearam-se 

em pesquisa através de questionários a 1130 trabalhadores de 37 centrais de teleatendimento 

inglesas. 
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 Os resultados deste estudo apontam que os sintomas oculares/visuais associados ao 

uso de computadores são abrangentes e variados, mas, para uma boa qualidade da visão, 

medidas podem ser efetivas, tais como:  

a) iluminação adequada, com níveis apropriados para as necessidades individuais de cada 

trabalhador e para o tipo de tarefa executada;  

b) postura adequada, que envolve não só o posicionamento dos trabalhadores na cadeira, mas 

também: do monitor na mesa, da mesa em relação à janela existente na sala, os manuscritos a 

serem utilizados devem ser legíveis e colocados de forma fácil para a leitura;  

c) estímulo a pausas e mudanças frequentes de posição, criando inclusive condições para 

afastar o olhar do posto de trabalho por alguns instantes; e  

d) assegurar exames oftalmológicos periódicos a fim de evitar transtornos visuais não 

corrigidos ou corrigidos inadequadamente. BRANDIMILLER (1996) sugere ainda reduzir o 

tempo diário de trabalho com o computador, incluindo a diversificação de tarefas durante o 

expediente.  

Observou-se um resultado inverso ao esperado, quando foi analisada a associação 

entre o tempo de pausa no computador em casa e os sintomas de fadiga visual. Especula-se 

que as atividades no computador realizadas em ambiente doméstico devam ser mais de 

natureza recreativa, o que talvez possa explicar por que o tempo de pausa influencia 

inversamente a função visual.  

BARTHAKUR (2013), ao comentar sobre “a gestão da CVS”, sugere incluir uma 

variedade de estratégias, tais como: a correção dos erros refrativos e o uso de óculos no 

trabalho, o tratamento da “síndrome do olho seco”, a aplicação das medidas adequadas para a 

iluminação no posto de trabalho, o correto posicionamento do monitor e do indivíduo na 

cadeira, e a sugestão de aumentar a frequência do piscar, além de pausas durante a execução 

da tarefa.  

A literatura demonstra que as causas dos distúrbios visuais relacionados ao trabalho são 

geralmente multifatoriais. SCHAEFER (2009) relata que segundo o sub-comitê “Work and 

Vision” da International Commission of Occupational Health (ICOH WV, 2003), a maneira 

atual de lidar com os assuntos de “trabalho e visão” ainda é monodisciplinar, trabalhando-se 

de forma isolada, por exemplo, os exames dos olhos feitos por oftalmologistas, a iluminação 

planejada pelos engenheiros e arquitetos, a poluição química estudada pelos higienistas 
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ocupacionais. Tendo em vista a complexidade da relação trabalho e visão estas ações são 

limitadas e pouco eficazes na proteção à saúde dos trabalhadores.  

Este estudo aponta a necessidade de ações nas situações do trabalho envolvendo 

modificações das condições do ambiente e organização do trabalho, análise da atividade 

profissional e, ao mesmo tempo, avaliação das características dos trabalhadores. Para COSTA 

e KARA-JOSE (2008), a promoção da saúde ocular é necessária para garantir uma boa 

qualidade de vida: o individuo deve apresentar capacidade visual que lhe permita o 

desenvolvimento de potencialidades e a sua participação na sociedade.  
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8.CONCLUSÕES 

 

Nas condições desse estudo, entre os trabalhadores usuários de computador, em 

função administrativa, conclui-se que:  

 Quanto à função visual, a população apresentou condição satisfatória. Os 

trabalhadores relataram o “cansaço nas vistas no trabalho”, o “peso nos olhos no 

trabalho” e o “cansaço nas vistas em casa”, como os sintomas mais frequentes 

relacionados à CVS. Após o exame oftalmológico, os agravos mais prevalentes entre 

esses trabalhadores foram: a presbiopia e o astigmatismo. A grande maioria dos 

trabalhadores referiu se submeter à consulta oftalmológica no intervalo de 1 ano e 

fazer uso de lentes corretoras quando indicadas; 

 Quanto ao desgaste no trabalho, a população apresentou percepção de maior 

intensidade de exposição nos quesitos: da demanda, “execução das tarefas com 

rapidez” e “frequência do trabalho intenso”; do controle, a “impossibilidade de 

escolher O QUE e COMO fazer o trabalho”; e do suporte social, a principal fonte de 

estresse foi a “inexistência de ambiente calmo e agradável no trabalho”; 

 Quanto ao desequilíbrio esforço-recompensa, a dimensão percebida e relatada pelos 

trabalhadores com maior intensidade de exposição foi o “esforço”, nos itens: 

“interrupções no trabalho”, “realizar o trabalho depois do horário”, “aumento da 

exigência nos último anos” e “pressão de tempo pela carga de trabalho”; 

 Os fatores que permaneceram associados de forma independente à função visual dos 

trabalhadores foram a idade e o esforço no trabalho. Assim, quanto menor a idade e 

quanto menor o esforço, melhor a função visual; 

 Quanto às principais recomendações sugeridas  para os trabalhadores usuários de 

computador estão: manter a umidade no ambiente de trabalho; estabelecer uma pausa 

de 5 minutos para descansar os olhos a cada 30 minutos de uso contínuo do 

computador; alternar o olhar entre a tela do computador  e uma distância maior; 

instalar cortinas ou persianas nas janelas e usar uma tela anti-reflexo no monitor; 

colocar um suporte para documentos à mesma distância dos olhos e do monitor; 

verificar a rotação e a inclinação do monitor; e movimentar-se ao longo da jornada de 

trabalho.  
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Anexo 2. Exame clínico oftalmológico do Serviço de Atendimento Médico e Social ao 

Servidor (SAMSS) do HCFMUSP  
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Anexo 3. Aprovação do Comitê FSP 
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Anexo 4. Aprovação do Projeto na CAPPesq do HCFMUSP 
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Anexo 5. Declaração de anuência do SESMT do HCFMUSP 
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Anexo 6. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo 7 – Etapas da modelagem múltipla para análise dos fatores associados ao escore 
do Visual Function Questionnaire – VFQ-25: 

 

A modelagem múltipla incluiu todas as variáveis que apresentaram valor do p<0,20 na 

análise univariada. Cada modelo está descrito a seguir e os resultados apresentados na Tabela 

24 do Anexo 5.  

No modelo 1 foi incluída a variável idade. No modelo 2 foi incluída a variável anos de 

trabalho na função atual, mas a mesma perdeu a significância estatística, além de alterar em 

mais de 10,0% valor do β e o IC da idade. Foi calculado o coeficiente de Pearson, que 

mostrou elevada correlação entre as duas variáveis (r=0,772; p<0,001) e, portanto, essa 

variável foi excluída da modelagem, optando-se por manter a idade. 

No modelo 3 foi incluída a variável anos de trabalho no Hospital, mas a mesma fez 

com que a idade perdesse a significância estatística, além de alterar em mais de 10,0% valor 

do β e o IC da idade. Foi calculado o coeficiente de Pearson, que mostrou elevada correlação 

entre as duas variáveis (r=0,914; p<0,001) e, portanto, essa variável foi excluída da 

modelagem, optando-se por manter a idade. 

No modelo 4 foi incluída a variável vínculo institucional, mas a mesma perdeu a 

significância estatística, sendo retirada do modelo. Essa perda de significância estatística se 

deu pela associação entre as duas variáveis (F=238,05; p<0,001), sendo que aqueles que têm 

como vínculo HC + FFM têm maior média etária (52,4 anos) do que os trabalhadores nos 

demais vínculos (35,3 anos). 

No modelo 5 foi incluída a variável anos de utilização do computador no trabalho, mas 

a mesma perdeu a significância estatística, sendo retirada do modelo. Essa perda de 

significância estatística se deu pela associação entre as duas variáveis (F=217,30; p<0,001), 

sendo que aqueles que têm 10 anos ou mais de uso do computador no trabalho têm maior 

média etária (50,2 anos) do que os trabalhadores com menos de 10 anos de uso (30,7 anos). 

No modelo 6 foi incluída a variável tempo de pausa em casa por dia, que promoveu 

ajuste do modelo, bem como do valor do β e do IC da idade. 

No modelo 7 foi incluída a variável uso de óculos ou lente de contato. Embora todas 

as variáveis mantivessem a significância estatística, houve um sobreajuste do modelo, com 

mais de 10,0% de alteração nos parâmetros (β e IC) da idade e do uso de óculos/lente. Isso se 

deu possivelmente pela associação entre as duas variáveis (F=43,71; p<0,001), sendo que 
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aqueles que usam óculos/lente têm maior média etária (47,3 anos) do que os que não fazem 

uso (31,2 anos). A variável foi retirada do modelo 

Em seguida, no modelo 8, foi incluído o escore do esforço no trabalho, que retirou a 

significância estatística do tempo de pausa diário em casa. Considerando a relevância do 

esforço para o entendimento dos processos de trabalho, optou-se por retirar a pausa da 

modelagem, mantendo o esforço. 

A modelagem foi refeita, somente com a idade e o escore do esforço no trabalho 

(modelo 9). Ocorreu diminuição do IC da idade e do esforço. Também houve melhoria do 

valor do coeficiente de determinação ajustado (r2a) e, portanto, a variável foi mantida no 

modelo. 

Em seguida, no modelo 10, foi incluída a variável excesso de comprometimento 

(escore), mas a mesma perdeu a significância estatística. Foi calculado o coeficiente de 

Pearson, que mostrou correlação entre o excesso de comprometimento e o esforço no trabalho 

(r=0,544; p<0,001) e, portanto, a variável foi excluída da modelagem, optando-se por manter 

o esforço. 

No modelo 11 foi incluída a variável estado civil, mas a mesma perdeu a significância 

estatística, sendo retirada do modelo. Essa perda de significância estatística se deu pela 

associação entre ela e a idade (F=103,37; p<0,001), sendo que os solteiros têm menor média 

etária (37,0 anos) do que demais trabalhadores (50,4 anos). 

No modelo 12 foi incluída a variável exames médicos de rotina, mas a mesma perdeu 

a significância estatística, sendo retirada do modelo. Essa perda de significância estatística se 

deu pela associação entre ela e a idade (F=174,39; p<0,001), sendo aqueles que vão ao 

médico em intervalos menores que 2 anos têm maior média etária (51,3 anos) do que aqueles 

que vão ao médio em períodos acima de 2 anos ou nunca vão (35,3 anos). 

Na sequência, modelo 13, foi incluída a variável acústica no local do computador no 

trabalho, que promoveu discreto ajuste nos parâmetros (β e IC) da idade e do esforço, mas 

perdeu significância estatística, sendo retirada do modelo. 

No modelo 14 foi incluída a variável escolaridade. Ela foi transformada em variáveis 

indicadoras, com a categoria de referência sendo composta pelo Ensino Superior incompleto 

(que foi a categoria com melhor média no VFQ-25). Todas as categorias perderam 

significância estatística, sendo retiradas da modelagem. 

No modelo 15 foi incluída a variável condição do layout no posto de trabalho, que não 

apresentou significância estatística, sendo retirada da modelagem. 
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No modelo 16 foi incluída a variável iluminação do local do computador em casa, que 

não apresentou significância estatística, sendo retirada da modelagem. 

No modelo 17 foi incluída a variável esforço físico em atividades domésticas, que não 

apresentou significância estatística, sendo retirada da modelagem. 

Em sequência, no modelo 18, foi incluída a variável sexo, que adquiriu significância 

estatística (p<0,050), condição que não existiu na análise univariada (p=0,122). Houve 

alteração de mais de 10,0% nos valores do β e do IC, sugerindo sobreajuste. A variável foi 

retirada do modelo. 

No modelo 19 foi incluída a variável consumo de álcool, que não apresentou 

significância estatística, sendo retirada da modelagem. 

No modelo 20 foi incluída a variável condição da cadeira no trabalho, que não 

apresentou significância estatística, sendo retirada da modelagem. 

No modelo 21 foi incluída a variável temperatura do local do computador em casa, 

que não apresentou significância estatística, sendo retirada da modelagem. 

No modelo 22 foi incluída a variável demandas no trabalho, que não apresentou 

significância estatística, sendo retirada da modelagem. 

No modelo 23 foi incluída a variável horas diárias de uso do computador em casa, que 

adquiriu significância estatística (p<0,050), condição que não existiu na análise univariada 

(p=0,183). Entretanto, houve alteração superior a 10,0% dos parâmetros (β e IC) das variáveis 

idade e esforço, em relação ao modelo 9, bem como da variável em foco em relação ao 

modelo univariado. A variável foi retirada da análise. 

Por fim, foi incluída a variável prática de atividade física no modelo 23. Ela não 

apresentou significância estatística, sendo retirada da modelagem. 

Desta forma, o modelo 9 foi o modelo final, composto pelas variáveis idade e escore 

do esforço no trabalho (do questionário ERI). 

A análise de resíduos do modelo final (Anexo 5 e Gráficos A e B) mostrou que os 

erros apresentaram aderência à curva normal e homocedasticicidade com presença de alguns 

outliers, indicando que o modelo não apresenta vieses.  
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Tabela 24 – Etapas da modelagem múltipla para análise dos fatores associados do escore de 
Função Visual identificados por meio da análise de regressão linear, Hospital Público 
Universitário da Cidade de São Paulo, 2015 
Modelo Variáveis β IC95% (β) p r2a 

1 Idade (em anos) -0,214 [-0,274; -0,155] <0,001 0,14 
      
2 Idade (em anos) -0,169 [-0,262; -0,076] <0,001 0,14 
  Anos de trabalho na função atual -0,074 [-0,191; 0,043] 0,214  
      
3 Idade (em anos) -0,002 [-0,145; 0,142] 0,982 0,17 
  Anos de trabalho no Hospital -0,284 [-0,459; -0,109] 0,002  
      
4 Idade (em anos) -0,194 [-0,273; -0,115] <0,001 0,14 
  Vínculo institucional -0,795 [-2,839; 1,248] 0,444  
      
5 Idade (em anos) -0,190 [-0,268; -0,112] <0,001 0,14 

  Anos de utilização do computador no 
trabalho -1,129 [-3,480; 1,221] 0,345  

      
6 Idade (em anos) -0,202 [-0,261; -0,143] <0,001 0,16 

  Tempo de pausa em casa por dia (em 
minutos) -2,381 [-3,996; -0,766] 0,004  

      
7 Idade (em anos) -0,107 [-0,163; -0,052] <0,001 0,36 

  Tempo de pausa em casa por dia (em 
minutos) -2,261 [-3,677; -0,845] 0,002  

  Uso de óculos ou lente de contato -12,092 [-14,583; -
9,602] <0,001  

      
8 Idade (em anos) -0,212 [-0,270; -0,154] <0,001 0,20 

  Tempo de pausa em casa por dia (em 
minutos) -1,214 [-2,894; 0,466] 0,156  

  Esforço no trabalho (escore) -0,584 [-0,873; -0,294] <0,001  
      
9 Idade (em anos) -0,218 [-0,276; -0,161] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,656 [-0,928; -0,383] <0,001  
      

10 Idade (em anos) -0,218 [-0,276; -0,159] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,640 [-0,967; -0,312] <0,001  

  Excesso de comprometimento (escore) -0,047 [-0,572; 0,479] 0,861  
      

11 Idade (em anos) -0,211 [-0,277; -0,144] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,658 [-0,931; -0,385] <0,001  

  Estado civil -0,375 [-2,142; 1,391] 0,676  
      

12 Idade (em anos) -0,194 [-0,267; -0,122] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,635 [-0,910; -0,360] <0,001  

  Exames médicos de rotina 1,052 [-0,870; 2,973] 0,282  
      

13 Idade (em anos) -0,217 [-0,274; -0,159] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,624 [-0,902; -0,346] <0,001  

  
Acústica do local do computador no 
trabalho 0,839 [-0,698; 2,375] 0,284  

      
14 Idade (em anos) -0,222 [-0,283; -0,162] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,683 [-0,965; -0,401] <0,001  

  Escolaridade - Pós-graduação 1,455 [-1,268; 4,179] 0,294  

  
Escolaridade - Ensino médio incompleto 
ou menos -0,181 [-2,290; 1,927] 0,866  

  Escolaridade - Superior completo 0,150 [-2,024; 2,324] 0,892  
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Tabela 24 – Etapas da modelagem múltipla para análise dos fatores associados do escore de Função 
Visual identificados por meio da análise de regressão linear, Hospital Público Universitário da 
Cidade de São Paulo, 2015 – continuação 
 
Modelo Variáveis β IC95% (β) p r2a 

15 Idade (em anos) -0,218 [-0,276; -0,160] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,650 [-0,930; -0,369] <0,001  

  Condição do layout no posto de trabalho 0,138 [-1,381; 1,657] 0,858  
      

16 Idade (em anos) -0,219 [-0,276; -0,161] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,628 [-0,906; -0,351] <0,001  

  
Iluminação do local do computador em 
casa -0,958 [-2,416; 0,500] 0,197  

      
17 Idade (em anos) -0,213 [-0,271; -0,155] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,679 [-0,962; -0,395] <0,001  

  Esforço físico em atividades domésticas -1,196 [-2,658; 0,265] 0,108  
      

18 Idade (em anos) -0,215 [-0,272; -0,158] <0,001 0,21 
  Esforço no trabalho (escore) -0,716 [-0,991; -0,440] <0,001  

  Sexo -1,722 [-3,205; -0,239] 0,023  
      

19 Idade (em anos) -0,224 [-0,286; -0,163] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,660 [-0,940; -0,380] <0,001  

  Consumo de álcool 0,028 [-1,736; 1,792] 0,975  
       

20 Idade (em anos) -0,220 [-0,278; -0,162] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,674 [-0,957; -0,390] <0,001  

  Condição da cadeira no trabalho -0,346 [-1,848; 1,156] 0,650  
      

21 Idade (em anos) -0,220 [-0,277; -0,163] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,641 [-0,914; -0,369] <0,001  

  
Temperatura do local do computador em 
casa -1,177 [-2,690; 0,335] 0,216  

      
22 Idade (em anos) -0,221 [-0,280; -0,163] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,613 [-0,932; -0,294] <0,001  

  Demandas no trabalho -0,151 [-0,742; 0,439] 0,614  
      

23 Idade (em anos) -0,256 [-0,317; -0,196] <0,001 0,22 
  Esforço no trabalho (escore) -0,515 [-0,796; -0,234] <0,001  

  
Horas diárias de uso do computador em 
casa -2,803 [-4,483; -1,123] <0,001  

      
24 Idade (em anos) -0,224 [-0,281; -0,166] <0,001 0,21 
  Esforço no trabalho (escore) -0,633 [-0,906; -0,360] <0,001  

  Prática de atividade física 1,364 [-0,098; 2,827] 0,079  
      

20 Idade (em anos) -0,220 [-0,278; -0,162] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,674 [-0,957; -0,390] <0,001  

  Condição da cadeira no trabalho -0,346 [-1,848; 1,156] 0,650  
      

21 Idade (em anos) -0,220 [-0,277; -0,163] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,641 [-0,914; -0,369] <0,001  

  
Temperatura do local do computador em 
casa -1,177 [-2,690; 0,335] 0,216  

      
22 Idade (em anos) -0,221 [-0,280; -0,163] <0,001 0,20 
  Esforço no trabalho (escore) -0,613 [-0,932; -0,294] <0,001  

  Demandas no trabalho -0,151 [-0,742; 0,439] 0,614  



118 
 

Gráfico A – Análise de resíduos do modelo estatístico final - probabilidade normal dos resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico B. Análise de resíduos do modelo estatístico final – Dispersão dos resíduos padronizados vs 
valores ajustados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

CURRÍCULO LATTES – FRIDA MARINA FISCHER  

 
Frida Marina Fischer 
 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1B - CA SN - Saúde Coletiva e Nutrição 

• Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/0894690311392249 

• Última atualização do currículo em 28/08/2016 
 

 
 

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (1971), mestrado em Saúde Pública pela 
Universidade de São Paulo (1980) e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1984). Realizou pós-
doutorado no Institute of Occupational Health (Dortmund, Alemanha, 1984), Especialização em Ergonomia (Instituto de 
Psicologia da USP). Desde agosto de 1998 é professora titular da Universidade de São Paulo. Faz parte do Conselho Científico 
da Associação Brasileira de Ergonomia,sendo membro do Comitê de Certificação SisCEB. É membro da Associação Nacional de 
Medicina do Trabalho; É presidente da Working Time Society desde novembro de 2010, tendo sido re-eleita em 2013 para um 
novo trienio. É editora associada da Revista de Saúde Pública desde 2005; Editora Associada da Revista Brasileira de 
Epidemiologia; Editora adjunta da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho. Membro do Board do Journal of Occupational 
Health Psychology e Contributing Editor da American Journal Industrial Medicine. Tem experiência em pesquisa e ensino na 
área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde do Trabalhador, atuando principalmente nos seguintes temas: ergonomia, 
organização do trabalho, trabalho em turnos e noturno, envelhecimento funcional precoce (early aging), trabalho de jovens 
adultos universitários e de adolescentes,doenças relacionadas com o trabalho. Parecerista ad hoc de agências de fomento 
nacionais (CNPq, CAPES, FAPESP, entre outras). Parecerista ad hoc de vários periódicos nacionais e internacionais. Em 2012 
recebeu o título de "Fellow" da International Ergonomics Association. (Texto informado pelo autor) 
 

 
 



120 
 

CURRICULO LATTES – EDUARDO COSTA SÁ 

 

Eduardo Costa Sá 

• Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9573827255455782 

• Última atualização do currículo em 12/08/2016 
 

 
 

Médico, com Especialização e Título de Especialista em Medicina do Trabalho pela Associação Nacional de Medicina do 
Trabalho (ANAMT) em 2006, em Medicina Legal e Perícia Médica pela Associação Brasileira em Medicina Legal e Perícia Médica 
(ABMLPM) em 2014, pela Associação Brasileira em Medicina do Tráfego (ABRAMET) em 2015, e em Oftalmologia pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO) em 1999. Doutorando e Mestre (2010) em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública (FSP) da 
Universidade de São Paulo (USP), com área de concentração em Saúde Ambiental e Linha de Pesquisa em Saúde do 
Trabalhador. Atua como: Supervisor Médico e Professor Convidado dos Cursos de Especialização em Medicina do Trabalho, de 
Medicina Legal/Perícias Médicas e de Medicina do Tráfego da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP); 
Vice Supervisor do Programa de Residência Médica em Medicina do Trabalho do HCFMUSP; Professor Convidado do Curso de 
Especialização de Perícias Médicas/Medicina Legal da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo (FCMSCSP); Professor Convidado do Curso de Especialização de Engenharia de Segurança da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (EPUSP), da Faculdade Oswaldo Cruz - SP e do SENAC de São Paulo; Professor Convidado do Curso 
de Especialização em Ergonomia de Sistemas de Produção da Fundação Vanzolini em convênio com Universidade de São Paulo 
(USP); Professor Convidado do Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho do Centro Universitário São Camilo - SP; 
Professor e Membro do Grupo de Saúde Mental e Psiquiatria do Trabalho/Ocupacional (SAMPO), responsável pelo curso de 
transtornos mentais relacionados ao trabalho e saúde mental no trabalho do Instituto de Psiquiatria (IPq) do HCFMUSP. Perito 
Médico concursado do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) do Ministério da Previdência Social (MPS). (Texto 

informado pelo autor) 


	Frida Marina Fischer  Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1B - CA SN - Saúde Coletiva e Nutrição
	CURRICULO LATTES – EDUARDO COSTA SÁ
	Eduardo Costa Sá



