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RESUMO 

 

Rios L. Morbidade referida e qualidade de vida de mulheres sapateiras. 

[Dissertação] Guarulhos (SP) Universidade Guarulhos; 2016.  

 

As condições de trabalho podem influenciar negativamente na Qualidade de Vida 

(QV) das pessoas. Alguns tipos de trabalho, mais do que outros, podem representar 

riscos à saúde e consequentemente à QV das mulheres. A atividade de sapateira 

parece ser uma das profissões que se caracteriza por trazer risco de agravos à 

saúde. O estudo teve como objetivos verificar o índice de QV de mulheres 

sapateiras, identificar as morbidades referidas por elas e associar os escores de QV 

com as variáveis morbidade referida, ambiente de trabalho e hábitos de vida. Trata-

se de uma pesquisa transversal, de campo, com abordagem quantitativa 

desenvolvida com 120 mulheres sapateiras que trabalham em bancas de pesponto, 

do município de Franca-SP. Para medir o índice de QV foi utilizado o instrumento 

Whoqol Bref. Para a análise estatística foram utilizados os testes t de Student para 

amostras independentes e Análise de Variância (ANOVA) e também o Kolmogorov-

Smirnov para avaliar normalidade dos dados, Mann-Whitney para comparação de 

duas médias e de Kruskal-Wallis para comparação de mais de duas médias. O nível 

de significância considerado foi de 5% para todos os testes. Os resultados apontam 

que 53,3% das mulheres eram coladeiras e 36,7% pespontadeiras. As morbidades 

mais referidas foram ansiedade (65%), estresse (62,5%), irritação (49,2%), 

alterações do sono (35,8%), fadiga e câimbras (30%). A média de morbidades 

referidas foi de 4, 9. A maioria das mulheres (75%) sente dor, entretanto, 63,3% 

avaliaram sua qualidade de vida como boa. Na avaliação da QV o domínio com 

maior média de escore foi o físico (68), seguido pelo psicológico (67,1) e relações 

sociais (66,4). O domínio com menor média de escore foi o meio ambiente (53,5). 

Houve diferença estatisticamente significativa entre as sapateiras que apontaram ou 

não algum problema de saúde. As morbidades que interferiram na QV foram: 

Câimbras (p=0,010) e Dificuldades Respiratórias (p=0,029) no domínio Físico; 

Diminuição auditiva persistente nos domínios Físico (p=0,007), Psicológico 

(p=0,009) e Meio Ambiente (p=0,019); Diminuição auditiva temporária nos domínios 

Psicológico (p=0,031) e Meio Ambiente (p=0,046); Estresse nos domínios Físico 



(p<0,001), Psicológico (p<0,001) e Meio Ambiente (p=0,007); Falta de memória nos 

domínios Físico (p=0,03) e no Meio Ambiente (p=0,010); Formigamento ou 

diminuição da sensibilidade nos Membros Superiores (MMSS) no domínio Físico 

(p=0,010); Fraqueza nos domínios Físico (p=0,002) e Meio Ambiente (p=0,010) ; 

Irritação nos domínios Físico (p=0,016), Psicológico (p=0,006) e Meio Ambiente 

(p=0,051); Prostração pelo calor nos domínios Físico (p<0,001) e Psicológico 

(p=0,049); Diminuição da destreza manual, Capacidade de trabalho e Dor no 

domínio Físico (p<0,001). No domínio Físico mulheres que usam equipamento de 

proteção têm melhor QV (p=0,006).  O ruído interferiu no escore de QV no domínio 

Relações Sociais (p=0,019), a Posição de trabalho nos domínios Relações Social 

(p= 0,021) e Meio Ambiente (p=0,047). Conclui-se que as morbidades e as 

condições de trabalho interferem negativamente na QV das mulheres sapateiras. 

Descritores:  Qualidade de vida, Trabalho feminino, Morbidade. 

 

ABSTRACT 

 

Rios L. Referred morbidity and quality of life of women shoemaker. [Dissertation] 

Guarulhos (SP) University Guarulhos; 2016. 

 

Working conditions can negatively influence people's Quality of Life (QoL). Some 

types of work, more than others, may pose a health risk and consequently women's 

QoL. Shoemaker activity seems to be one of the professions that is characterized by 

the risk of health problems. The objective of the study was to verify the QoL index of 

shoemaker women, to identify the morbidity referred to by them and to associate the 

QoL scores with the variables referred morbidity, work environment and life habits. It 

is a cross-sectional, field-based research with a quantitative approach developed 

with 120 shoemaker women working in stocking stalls in the city of Franca-SP. The 

WhoqolBref instrument was used to measure the QOL index. For the statistical 

analysis, Student's t-tests for independent samples and Analysis of Variance 

(ANOVA) and Kolmogorov-Smirnov were used to evaluate normality of the data, 

Mann-Whitney for comparison of two means and Kruskal-Wallis for comparison of 

more of two averages. The level of significance considered was 5% for all tests. The 

results indicate that 53.3% of the women were collators and 36.7% were stitchers. 



The most mentioned morbidities were anxiety (65%), stress (62.5%), irritation 

(49.2%), sleep disorders (35.8%), fatigue and cramps (30%). The mean of reported 

morbidities was 4, 9. Most women (75%) felt pain, however, 63.3% rated their quality 

of life as good. In the evaluation of QoL, the domain with the highest mean score was 

the physical (68), followed by the psychological (67.1) and social relations (66.4). The 

domain with the lowest mean score was the environment (53.5). There was a 

statistically significant difference between the crabs who pointed out some health 

problem or not. The morbidities that interfered in the QOL were: Cramps (p = 0.010) 

and Respiratory Difficulties (p = 0.029) in the Physical domain; Persistent hearing 

loss in the Physical (p = 0.007), Psychological (p = 0.009) and Environment (p = 

0.019) domains; Temporary hearing loss in the Psychological (p = 0.031) and 

Environment (p = 0.046) domains; Stress in the Physical (p <0.001), Psychological (p 

<0.001) and Environment (p = 0.007) domains; Lack of memory in the Physical (p = 

0.03) and Environment (p = 0.010) domains; Tingling or decreased sensitivity in 

upper limbs (MMSS) in the Physical domain (p = 0.010); Weakness in the Physical (p 

= 0.002) and Environment (p = 0.010) domains; Irritation in the Physical (p = 0.016), 

Psychological (p = 0.006) and Environment (p = 0.051) domains; Prostration by heat 

in the Physical (p <0.001) and Psychological (p = 0.049) domains; Decrease in 

manual dexterity, work ability and pain in the physical domain (p <0.001). In the 

physical domain women who wore protective equipment have better QoL (p = 0.006). 

The noise interfered in the QOL score in the Social Relations domain (p = 0.019), the 

Working Position in the Social Relations (p = 0.021) and Environment (p = 0.047) 

domains. It was concluded that morbidities and working conditions interfere 

negatively in the QV of the female crabs. 

Keywords: Quality of life, Female work, Morbidity.  

 

RESUMEN 

Rios L. Morbilidad, se refiere a la calidad de vida de las mujeres zapateras. 

(DISERTACIÓN) GUARULHOS (SP) UNIVERSIDADE GUARULHOS; 2016 

Las condiciones de trabajo pueden influir negativamente en la Calidad de Vida (CV) 

de las personas. Algunos tipos de trabajos, más que otros, pueden presentar riesgo 



a la salud y en consecuencia la CV de las mujeres. La actividad de zapatera parece 

ser una de las profesiones que se caracteriza por ocasionar aumentos de riesgos en 

la salud. El estudio tuvo como objetivo confirmar el índice de CV de las mujeres 

zapateras, identificar las morbilidades apuntadas por ellas y asociar los 

inconvenientes de la CV con las variables morbilidades apuntadas al ambiente de 

trabajo y a los hábitos de vida. Se trata de una investigación transversal, de campo 

con el abordaje cuantitativo desarrollado con 120 mujeres zapateras que trabajan en 

las mesas de pespunte, en la provincia de Franca – SP. Para medir el índice de CV 

fue empleado el instrumento Whoqol Bref. Para el análisis estadístico fueron usados 

los testes t de Student para las muestras independientes y Análisis de Varianza 

(ANOVA) y también el Kolmogorov – Smirnov para evaluar la normalidad de los 

datos, Mann-Whitney para comparación de dos promedios, y de Kruskal-Wallis para 

la comparación de dos promedios más. El nivel de significación considerado fue de 

5% para todos los testes. Los resultados apuntan que el 53,3% de las mujeres eran 

gomeras y el 36,7% eran las que trabajaban en el pespunte. Las morbilidades más 

apuntadas fueron la ansiedad con el (65%), el estrés con el (62,5%), la irritabilidad 

con el (49,2%), la fatiga y los calambres (30%). El promedio de las 

morbilidades destacadas fue de 4,9. La mayoría de las mujeres el (75%) siente 

dolor, sin embargo, el 63,3% evalúan su calidad de vida como buena. En la 

evaluación de CV el dominio con mayor promedio de apoyo fue el físico (68), 

seguido por el psicológico (67,1) y las relaciones sociales (66,4). El dominio con un 

promedio menor fue el medio ambiente (53,5). Hubo una diferencia estadísticamente 

significativa entre las zapateras que apuntaron o no algún problema de salud. Las 

morbilidades que interfirieron en la CV fueron los Calambres (p= 0,010) y las 

Dificultades  Respiratorias (p=0,029), en el dominio Físico; Disminución auditiva 

persistente en los dominios Físico (p=0,007), Psicológico (p=0,009) y Medio 

Ambiente (p=0,019): Disminución auditiva temporal en los dominios 

Psicológico(p=0,031) y Medio Ambiente (p=0,046); Estrés en los dominios 

(p<0,001),Psicológico (p<0,001) y Medio ambiente (p=0,007); Falta de memoria en 

los dominios Físico (p=0,03) y en el Medio Ambiente (p=0,010); Hormigueo o 

Disminución de la sensibilidad en los Miembro Superiores (MMSS) en el dominio 

Físico (p=0,010); Debilidad en los dominios Físico (p=0,002) y Medio Ambiente 

(p=0,0100; Irritabilidad en los dominios Físico (p=0,016), Psicológico(p=0,006) y 

Medio Ambiente (p=0,051); Postración por el calor en los dominios Físico (p<0,001)y 



Psicológico(p=0,049); Disminución de la destreza manual, Capacidad de trabajo y 

Dolor en el dominio Físico(p<0,001). En el dominio Físico mujeres que usan equipos 

de protección tienen mejor CV (p=0,006). El ruido interfirió en la CV en el dominio de 

las Relaciones Sociales (p=0,019), la Posición de trabajo en los dominios de 

Relaciones Sociales (p=0,021) y Medio Ambiente (p=0,047). En conclusión vemos 

que las morbilidades y las condiciones de trabajo interfieren negativamente en la CV 

de las mujeres zapateras. 

Descriptores: Calidad de vida, Trabajo Femenino, Morbilidad. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos ocorreram importantes alterações nas condições de trabalho 

associadas à globalização e à inovação tecnológica.1 Essas alterações interferem no 

processo de trabalho e principalmente na qualidade de vida e saúde dos 

trabalhadores. 

 

A discussão constante sobre Qualidade de Vida se dá por haver uma grande 

preocupação com a saúde e os problemas de riscos que se potencializam pelos 

excessos cometidos contra o corpo, como mudanças (de emprego, de residência, de 

local, etc.), estresse, má postura, desgaste precoce das articulações, sedentarismo, 

alimentação inadequada, consumo de álcool e outras drogas, causando a 

aceleração das doenças crônicas não transmissíveis.2 

 

As condições de trabalho podem influenciar negativamente na Qualidade de Vida 

(QV) das pessoas.3 As mulheres, dentre todos os trabalhadores, são as que 

encontram maiores dificuldades nas atividades remuneradas que exercem.  

 

O trabalho feminino é caracterizado como mais precário, de menor salário, com 

jornadas mais prolongadas em relação a dos homens, situações que resultam em 

graves implicações à vida e à saúde das trabalhadoras.4 

 

Alguns tipos de trabalho, mais do que outros, podem representar riscos à saúde e 

consequentemente à QV das mulheres. A atividade de sapateira parece ser uma das 

que se caracteriza por trazer risco de agravos à saúde feminina. 

 

A indústria de calçados utiliza matérias primas como a cola e adesivos, para 

aderência na montagem do produto, assim como solventes orgânicos para dissolver 

essa matéria-prima (Acetato de etila, acetona, xileno, tolueno, entre outros), 

substâncias estas que são potencialmente nocivas à saúde. Além disso, esta 

atividade envolve outros riscos, como: ruídos, calor, vibração, umidade, 

temperaturas extremas, locais pequenos e sem ventilação, levantamento de peso, 

ritmo excessivo de trabalho, repetitividade e postura inadequada, entre outros.5 
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Na década de 80 a International Agency for Research on Cancer concluiu que há 

risco de câncer entre trabalhadores da fabricação de calçados ou da indústria de 

reparação de calçados. A maior evidência foi de câncer nasal e leucemia. Com esse 

estudo pretendiam ter mais conhecimento sobre o risco de câncer entre 

trabalhadores na indústria calçadista e avaliar o risco de câncer associado com a 

exposição ao pó do couro e a solventes. Apesar do mecanismo da exposição à 

poeira do couro não ser bem conhecido, ficou evidente que o risco de desenvolver 

câncer nasal está associado à exposição à poeira do couro e a exposição ao 

solvente pode desenvolver leucemia.6 

 

 As mulheres expostas a inalantes no local de trabalho apresentam maior incidência 

de alterações relacionadas ao sistema reprodutor. Podem surgir complicações 

como: aumento do volume menstrual e do número de dias; aumento da incidência 

de pré-eclâmpsia; aumento do risco de aborto espontâneo; aumento do risco de 

defeitos no sistema nervoso central do feto; e ainda há relatos de malformações 

gastrointestinais, geniturinárias, cardíacas e agenesia sacral.7  

 

Uma metassíntese qualitativa realizada pelo grupo Modelos tecnoassistenciais, 

através de pesquisas e a promoção de saúde com o uso do Whoqol Bref e sua 

interface com a promoção de saúde, mostraram que existem relações conceituais 

entre os domínios do Whoqol Bref e a promoção da saúde e a sua utilização pode 

facilitar o vinculo e o cuidado longitudinal na Estratégia Saúde da Família.8  

 

São raros os trabalhos dedicados à análise das morbidades referidas por mulheres 

trabalhadoras na produção calçadista e, principalmente, como estas morbidades 

influenciam em sua qualidade de vida.  

 

Daí a escolha pelo WHOQOL-Bref, morando em Franca/SP, sendo polo do calçado, 

com várias mulheres trabalhando, a intenção é melhorar a prestação de serviços de 

saúde para elas, sabendo que este instrumento pode contribuir na estruturação de 

ações de promoção de saúde e consequentemente melhoria na qualidade de vida 

das mulheres sapateiras. 

 

Assim questiona-se: Qual a qualidade de vida das mulheres sapateiras?  
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Como a profissão de sapateira repercute na saúde dessas mulheres? 

Acredita-se que respostas a estas questões poderão balizar políticas de saúde 

voltadas para esta população. 

 

1.1 Revisão da Literatura 

1.1.1 O trabalho na indústria calçadista 

A indústria calçadista é um setor importante da economia do país por seu volume de 

produção, pela expressiva participação nas exportações e pela capacidade de gerar 

empregos. Cerca de 70 países importam calçados do Brasil.  São vários polos 

produtores nacionais espalhados por diversos estados, porém a região do Rio 

Grande do Sul é o maior polo produtor de calçados do Brasil e se caracteriza pela 

produção de calçados femininos de couro.  O município de Franca, no interior de 

São Paulo, é o segundo maior polo produtor de calçados do Brasil e especializado 

na fabricação de calçados masculinos em couro e o principal produtor e exportador 

do país neste segmento.9   

A Figura 1 apresenta as etapas básicas do processo de fabricação de calçados de 

couro. 
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Fonte: Mantovani10.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Criação e   
Desenvolvimento   

Corte   

Pesponto ou   
Costura   

Modelagem   

Montagem   

Acabamento ou    
plancheamento   

Confecção dos moldes das peças  
que vão compor o modelo  
idealizado (principalmente  
cabedal). Na co nfecção dos moldes  
é usado cartolina e para as  
diferentes numerações a serem  
produzidas (escala).   
As peças em cartolina são  
envolvidas por um filete de metal  
para facilitar o processo seguinte  
que é o corte do couro ou outro  
material. Pode - se utilizar de m oldes  
em faca de aço para o corte em  
máquinas (balancim)   

O pesponto é a união das peças do  
cabedal via máquina de costura. Esta  
etapa, dependendo do produto,  
demanda um conjunto de atividades  
até a costura: (1) chanfragem  –   afinar  
a borda do couro para co stura ou (2)  
passar cola e (3) dobrar, para um  
melhor acabamento do produto.   
Pode - se ainda picotar partes da peça  
ou elaborar enfeites para incorporar  
no cabedal. Geralmente é um  
trabalho terceirizado para as “bancas  
de pesponto”.   

Nesta etapa o calçado é  retirado da  
forma para limpeza de resíduos de  
cola, verificação e eliminação de  
pequenos defeitos com aplicação de  
tinta ou graxa, escovação ou  
polimento e, finalmente a aplicação  
de etiquetas com número de ordem  
de pedido, cor, tamanho e  
embalagem em caixas para 
distribuição   

Principais fases do projeto:    
(1

) 
  Captação de idéias a mercados   

produtores de moda;   
(2

) 
  Definição e adaptação do design  

do produto/processo;   
(3) escolha dos materiais e confecção  
de protótipos;   
(4) viabilidade operacional/custo;   
(5

)  
aprovação da coleção e produção .   

O processo de corte das peças pode  
ser feito manualmente (utilizando - se  
de facas e dos moldes em  
cartolina)  por balancins de corte  –   
prensa hidráulica (utilizando moldes  
em aço) ou por corte a laser ou jato  
de água (utiliza ndo programas de  
computador)   

Nesta etapa o cabedal é unido ao  
solado, utilizando - se de colagem ou  
prensagem ou de costura, dependendo  
do tipo e/ou modelo do calçado. Nesse  
processo, podem ser incorporados ao  
cabedal alguns materiais para moldar o  
calçado  ao formato da forma, como  por  
exemplo,   a couraça (serve para moldar  
o calçado ao formato da forma). O  
processo pode ser feito, manualmente,  
com o auxilio de taxas e colas ou  
utilizando - se máquinas.   

Figura 1 Etapas básicas do processo de fabricação de calçados de couro. Franca. 
2016      
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No final da década de 70 a costura manual, que ainda era em grande escala, e o 

pesponto passaram a ser feitos fora das fábricas, o pesponto foi entregue a 

trabalhadores domiciliares e a empresas criadas para prestar esse tipo de serviço 

para as indústrias. Essas empresas ficaram conhecidas como bancas de pesponto e 

cresceram numericamente no município de Franca desde 1970.11 

 

O pesponto, que permite a junção das peças de couro por meio de costura mecânica 

para compor o cabedal, é uma etapa que requer habilidade fina de quem a executa, 

competência na regulagem da máquina e destreza no controle da velocidade da 

máquina, quando são pespontados em curva, pois o pesponto bem feito confere um 

visual mais bonito, garantindo melhor posicionamento do produto no mercado. 

Pesponto e colagem são atividades desenvolvidas por grupos de sapateiros que têm 

uma meta de produção a cumprir e são remunerados por essa produção. Por fim, a 

fase de acabamento geralmente é mandada para a fábrica onde colam a sola e 

empacotam o calçado.12 

 

Muitas empresas calçadistas de Franca começaram a subcontratar parte da 

produção na etapa do pesponto e de costura manual, surgindo assim os pequenos e 

microprodutores especializados nessa etapa do processo de produção, sendo 

chamados nos meios empresariais de “bancas de pesponto”. Essas bancas de 

pesponto da indústria calçadista são muito parecidas às empresas de “facção” da 

indústria têxtil. Esse processo de produção, além de reduzir os custos relacionados 

com a mão de obra na etapa mais intensiva do processo de produção de calçados, 

também agiliza este processo.9 
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As bancas são unidades produtivas especializadas em determinadas etapas da 

produção do calçado, como pesponto, corte, chanfração, colagem, dentre outras. 

Nelas predomina a presença de mulheres. 12 

 

 As bancas de pesponto funcionavam e ainda funcionam como se a seção de 

pesponto da empresa tivesse sido transferida de local, mantendo as mesmas 

relações de trabalho da fábrica em vigor com os empregados.13 

 

A subcontratação das indústrias de cabedais – parte superior e mais visível do 

sapato – e das bancas de pesponto, onde se faz pesponto, corte, chanfração e 

outros, além de agilizar o processo de produção, também reduz os custos 

relacionados com a mão de obra na etapa mais intensiva de todo o processo de 

produção do calçado. Grande parte dessa redução de custos é relativa à redução de 

encargos sociais e dos custos de admissão e demissão de trabalhadores. 

Geralmente os funcionários das bancas são membros da família, com jornada de 

trabalho prolongada e muitas vezes não possuem carteira assinada.13 

 

A produção do calçado é dividida em setores como visto na Figura1 e para as 

grandes indústrias calçadistas, repassar parte ou a totalidade do trabalho de 

pesponto, da costura manual ou do tressê (colagem de enfeites no cabedal) para as 

bancas era, e ainda é, extremamente vantajoso.5 

  

Nas indústrias de Franca há uma concentração de Micro e Pequenas Empresas 

(MPE), a maioria dessas pequenas empresas é conhecida como bancas de 

pesponto, ou prestadores de serviços. Nessa área 234 (88%) são microempresas.14 
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De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) /SP o número de empregados define o porte das empresas tanto para 

indústrias como para prestadores de serviços, conforme o quadro.15 

  

 
Fonte: SEBRAE/SP 

Quadro 1- Classificação das micro e pequenas empresas de acordo com o número de 
empregados 

 

 

A indústria calçadista passa, desde a década de 90, por transformações 

significativas no seu padrão de concorrência, houve mudanças tecnológicas, o setor 

foi se modernizando por etapas. Nessa década, as fases de costura e montagem 

ainda eram muito artesanais, demandando habilidade de mão de obra, limitando o 

processo de automação e facilitando a entrada das microempresas.16  

A maneira como o trabalho é organizado nas indústrias de calçados de Franca traz 

implicações importantes para as condições de saúde dos trabalhadores; seus limites 

são testados constantemente nas relações estabelecidas com seus trabalhos.17 
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Novas estratégias de planejamento de produção, adotadas por algumas empresas 

calçadistas de Franca, resultaram em alterações nas formas de divisão e 

organização do trabalho no interior das fábricas. As principais mudanças foram a 

redução de postos de trabalho e a utilização do trabalho em grupo que, por meio de 

reagrupamento de tarefas, originou o trabalhador polivalente ou multifuncional. Esta 

nova forma de trabalho foi negativa para os operários, pois representa sobrecarga e 

superposição de tarefas. Em determinada empresa da cidade houve modificações 

tecnológicas que ocasionaram a substituição das máquinas de pespontos que 

possibilitavam ao trabalhador realizar o trabalho sentado, por máquinas de 

pespontos nas quais se trabalha em pé.  Assim, os trabalhadores relatam as 

dificuldades e problemas de saúde que surgiram em decorrência dessa modificação. 

Há o relato de uma pespontadeira que durante todo o tempo trabalhava rezando, a 

dor nas pernas era intensa, porém ela precisava do emprego, portanto se apegava à 

oração para não se lembrar da dor. 18 

  

Em outubro de 2013, os empresários do setor de bancas de pesponto fundaram a 

Associação das Indústrias de Cabedais para calçados de Franca (ASSICCAF), com 

o objetivo de fortalecer a categoria junto aos fabricantes que se utilizam da 

prestação de serviços, ou seja, bancas de pesponto e cabedal, trazendo os 

trabalhadores informais para a associação. A partir daí o trabalho fortificou-se mais 

para as bancas, entretanto, nem todos se associaram e persiste o trabalho 

independente em bancas em domicílio.19  
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1.1.2 O trabalho e a saúde das mulheres sapateiras  

A presença da mulher como força de trabalho no setor de calçados em Franca é 

estimada em 40% do total de trabalhadores da área. Sem diferenciar as reais 

ocupações de cada uma, nem mesmo os sindicatos patronais e de trabalhadores 

souberam precisar a parcela feminina e a masculina do conjunto de sapateiros, e 

ainda trabalham com um percentual aproximado de 60% de homens e 40% de 

mulheres. 11 

  

Porém, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostra uma diferença neste 

percentual quando se trata da mão de obra específica para pesponto e colagem, 

pois aponta percentual em torno de 55% de mulheres nessas etapas da produção.20 

 

O sindicato da indústria de calçados de Franca estima que o número de 

trabalhadores na área esteja em torno de 27.00021. Considerando que 40% destes 

trabalhadores são do sexo feminino, a força de trabalho das mulheres seria 

aproximadamente de 10.800 trabalhando na indústria de calçados na região de 

Franca.   

 

Os dados acima divergem dos registros do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados - CAGED/MTE de 2013. Para o MTE a quantidade de mulheres 

trabalhando nas funções de preparador de calçados (pespontadeiras e coladeiras) 

no município de Franca é de 3.425 mulheres do total de 7.610 funcionários, nessas 

funções.20 

 



24 

 

Nas décadas de 70 e 80 na fabricação dos calçados, também era realizado o tressê 

(ou enfeites) e o pesponto. Quando o modelo a ser produzido possuía enfeites, logo 

após a realização do corte, as peças, antes do pesponto, eram encaminhadas para 

as coladeiras de tressê, trabalho realizado em domicílio pelo fato do volume de 

trabalhadores nas fábricas ter excedido a capacidade de instalação. Na maioria das 

vezes, este trabalho era realizado por mulheres – as “tresseteiras” – que não 

possuíam vínculo empregatício com a empresa.22 

 

Nessa mesma época eram comuns também nos bairros de Franca, as “coladeiras” 

de tressê ou de enfeites, que a exemplo das costureiras manuais, reuniam-se para 

trabalhar em grupos, partilhando da companhia umas das outras, mas não o 

trabalho: cada uma executava com a ajuda dos filhos a sua cota diária. Esse 

trabalho ocupava o dia todo das mulheres, sendo interrompido apenas para o 

preparo do almoço, do jantar e o cuidado dos filhos pequenos. Esse trabalho podia 

se prolongar durante a noite e nos finais de semana. O trabalho doméstico era 

executado durante essas interrupções ou nas manhãs de segunda-feira, quando as 

cotas de tressê e de enfeites ainda não tinham sido distribuídas.23 

 

Uma pesquisa realizada com mulheres que trabalhavam em fábricas de calçados em 

Franca, no ano de 1998, teve como objetivo compreender o impacto da experiência 

de trabalho, culpa e maternidade nas vidas de mulheres sapateiras. Foram 

entrevistadas 14 mulheres, sendo sete casadas e com filhos, uma solteira com filho 

e seis solteiras. Ficou evidenciado que essas operárias carregavam o peso dos 

trabalhos domésticos e suas responsabilidades como mães e chefes de família, o 

que lhes trazia uma situação de constante preocupação, fadiga e estresse.24 
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Dez anos depois a pesquisadora voltou ao local e encontrou 6 das 14 operárias que 

haviam participado da pesquisa anterior e percebeu que o que menos se alterou foi 

a presença constante e inquietante de um sentimento de estar sempre se 

adiantando as expectativas e os acontecimentos cotidianos, trazendo preocupação 

excessiva, tornando-as mais predispostas aos sintomas secundários, trazidos ou 

agravados pela preocupação: dores de cabeça, insônia, irritabilidade, fadiga, 

ansiedade, e em casos mais extremos depressão e pânico.25 

 

Na indústria calçadista muitos riscos se encontram associados com o trabalho e 

podem desencadear prejuízos à saúde da mulher sapateira. Esses riscos estão 

presentes dentro das indústrias, assim como no trabalho domiciliar.26 

 

A análise do processo de trabalho envolve o próprio trabalho, o instrumento e o 

objeto. Esse objeto de trabalho deve levar em conta as suas propriedades físicas, 

químicas e biológicas, podendo provocar sérios riscos à saúde.27 

 

A complexidade do processo de trabalho gera cargas de trabalho que são elementos 

deste processo e atuam dinamicamente entre si e com o corpo do trabalhador, 

implicando processos de adaptação, ou seja, processos de desgastes entendidos 

como perda da capacidade potencial e/ou efetiva corporal e psíquica. Estas cargas 

de trabalho, relacionadas à atenção permanente, supervisão com pressão, altos 

ritmos de trabalho, monotonia e repetitividade acabam gerando implicações na 

saúde do trabalhador. Os desgastes podem se constituir em doença, aguda ou 

crônica, ou sinais e sintomas inespecíficos, como perfil patológico e envelhecimento 

precoce.28 
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As cargas de trabalho são caracterizadas, segundo sua natureza, facilitando sua 

identificação. Assim, tem-se: 

Cargas físicas: podem ser exemplificadas pelo ruído e calor, que podem ser 

detectados e até medidos sem envolver o corpo humano. Dessa forma têm uma 

materialidade externa a ele, assim sendo, ao interatuar com o corpo, o ruído atua 

sobre as células do ouvido médio e interno e sobre o sistema nervoso central 

provocando mudanças em alguns processos fisiológicos e o calor desencadeia 

mecanismos de termorregulação, como a sudorese e alterações hormonais, uma 

série de mudanças nos processos fisiológicos que podem ser passageiros ou não28; 

Na indústria calçadista, dentre as cargas físicas reveladas pelos trabalhadores, 

destaca-se o ruído excessivo, devido ao barulho das máquinas de costura, do 

compressor e dos motores das máquinas, dentro das fábricas ou bancas de 

pesponto. A alta temperatura, devido aos ambientes sem ventilação e lugar fechado, 

e as máquinas quentes também contribuem para que o ambiente tenha a 

temperatura elevada. Há também a iluminação precária ou forte demais dando 

reflexos ao ambiente, além de esquentar mais o local. 26 

Cargas químicas: são exemplificadas pelos pós, fumaça, fibras, vapores, líquidos, 

etc28. Na fabricação de calçados há o pó do couro, produtos químicos para a 

confecção do calçado, como a cola e adesivos para a aderência na montagem do 

calçado, além dos solventes orgânicos para a dissolução essa matéria prima, como 

acetato de etila, acetona, álcool etílico, tolueno, xileno, etc26. Esse tipo de carga tem 

características semelhantes às cargas biológicas, que são os microorganismos 

presentes no local de trabalho, ambas têm materialidade externa ao corpo e 

adquirem importância não em si mesmas, mas pelas transformações que geram em 

sua interação com os processos corporais28. 
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Cargas mecânicas: são as mais visíveis, já que se convertem numa ruptura de 

continuidade instantânea do corpo; em contusões, feridas, fraturas, etc28. Na 

produção de calçados, as cargas mecânicas são associadas à utilização de 

equipamentos de trabalho, como balancins/prensas, máquinas de costura, área 

insuficiente para instalação das máquinas dificultando a circulação no local, também 

máquinas e equipamentos sem proteção, pisos irregulares, maquinários sem 

manutenção preventiva26. 

Cargas fisiológicas e psíquicas: são cargas que não têm materialidade visível 

externa ao corpo humano. As cargas fisiológicas poderiam ser um esforço físico 

pesado, uma posição incômoda ou ainda a alternância em turnos. Na indústria de 

calçados predominam o esforço físico e a posição incômoda.  

Cargas psíquicas: Tudo aquilo que provoca uma sobrecarga psíquica, ou seja, 

situação de tensão prolongada. A indústria calçadista é caracterizada pelo estresse 

dos altos ritmos de produção, parcelização do trabalho, resultando em monotonia e 

repetitividade28.  

 

A indústria calçadista utiliza maquinários que produzem variados níveis de ruído 

durante a jornada de trabalho e que podem ser ampliados por falta de lubrificação e 

manutenção das máquinas, de amortecimento de peças flexíveis e de 

desregulagens. Os resultados da exposição ao ruído em termos de Riscos Físicos 

são: diminuição da audição temporária ou persistente, zumbidos e perturbações 

funcionais nos aparelhos nervosos e digestivos. As vibrações podem ocasionar dor, 

formigamento e diminuição da sensibilidade das mãos e antebraço. As mãos podem 

ficar arroxeadas e úmidas e o calor pode levar à fadiga precoce, prostração térmica, 

câimbras de calor e desconforto.5 
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As matérias-primas que dão aderência na montagem do calçado, como cola, 

adesivos e solventes orgânicos, são consideradas Riscos Químicos por serem 

tóxicos e narcóticos. Produtos como o benzeno, tolueno e os solventes espalham-se 

por todo o ambiente e emitem vapores que são absorvidos pelo organismo por vias 

respiratórias e cutâneas, causando dor de cabeça, fadiga, perda de consciência, 

irritação, dificuldade respiratória. Ao longo do tempo podem tornar-se crônicos e 

acarretar redução da destreza manual, falta de memória, distúrbios neurológicos e 

redução da capacidade para o trabalho. Além disso, a poeira do couro pode interagir 

com outros agentes prejudiciais presentes no ambiente de trabalho, aumentando a 

sua nocividade.5 

 

O Risco biológico na indústria calçadista está presente em todo lugar devido aos 

vetores que podem surgir devido a materiais acumulados e para descarte, na 

condição do couro que é propícia a isso e aos ambientes mal limpos e 

desorganizados26. 

 

O Risco Ergonômico na indústria calçadista está relacionado ao levantamento de 

peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetição, postura inadequada de 

trabalho pelo uso de máquinas e mobiliários pouco adequados ao ser humano. Esse 

tipo de risco pode ter efeitos como dores musculares, lombares, fraqueza, dor nos 

membros superiores, acidentes, hipertensão arterial, alterações do sono, queixas 

musculoesqueléticas em geral, LER (Lesões por Esforços Repetitivos) / DORT 

(Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). E por último, os Riscos de 

Acidentes que podem ser por área insuficiente para instalação e distribuição 

adequada das máquinas e equipamentos, dificultando a circulação dos 
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trabalhadores; pisos irregulares; instalações elétricas inadequadas e expostas; 

matéria-prima e produtos armazenados de forma inadequada e falta de uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI).5 

  

Alguns estudos fazem referência aos problemas específicos das mulheres 

sapateiras. Um deles afirma que sua exposição aos produtos químicos voláteis no 

local de trabalho, aumenta nestas mulheres a incidência de alterações relacionadas 

ao sistema reprodutor, podendo surgir complicações como já citado anteriormente. 7 

 

Outro estudo relaciona a dupla jornada de trabalho das mulheres, a da indústria e a 

doméstica, a queixas recorrentes como estresse e dores de cabeça, estômago, 

coluna, distúrbios esses que podem estar relacionados com o ritmo de trabalho, 

posturas corporais e movimentos requeridos pelas atividades desenvolvidas, a uma 

alimentação inadequada e ao contato com substâncias tóxicas durante a atividade 

laboral.12 

 

Estudo recente4 aponta que nos últimos anos ocorreu o aumento do número de 

queixas e sintomas relacionados às precárias condições de trabalho, intensificando 

o processo de adoecimento que atinge, sobretudo, a classe trabalhadora feminina, 

resultando em fadiga, déficits auditivos e visuais, transtornos de ansiedade, 

intoxicações exógenas e outras doenças como as LER / DORT. 

A avaliação da saúde vem se preocupando em estabelecer parâmetros que vão 

além da simples ausência de doenças, com crescente interesse no desenvolvimento 

de medidas que retratem a QV das pessoas29.  
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2. OBJETIVOS 

 

- Verificar o índice de Qualidade de Vida de mulheres sapateiras. 

 

- Identificar as morbidades referidas por elas  

 

- Associar os escores de QV com as variáveis: morbidade referida, ambiente de   

  trabalho e hábitos de vida. 
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3.  MÉTODO 

3.1.Tipo e Local da Pesquisa 

 
Trata-se de uma pesquisa transversal, de campo com abordagem quantitativa e que 

foi desenvolvida com mulheres sapateiras que trabalham em bancas de pesponto, 

do município de Franca-SP.  

A busca de dados sobre o quantitativo de mulheres sapateiras existentes na região 

evidenciou a ausência de informações sistematizadas sobre o número exato de 

mulheres que exercem esta profissão e de bancas de pesponto no município. O 

levantamento do número de sapateiras foi efetivado nos Sindicatos patronal e de 

trabalhadores, na prefeitura municipal de Franca e no site da ABICALÇADOS e 

nenhum destes locais soube precisar a parcela feminina e masculina dos sapateiros 

e tampouco o número de bancas de pesponto formalizadas. A informação é genérica 

e aponta um percentual aproximado de 60% de homens e 40% de mulheres. Outros 

pesquisadores que desenvolveram estudos nesta região mencionaram o mesmo 

problema. Erro! Indicador não definido.,30 

Tendo em vista essa dificuldade, buscou-se informações em algumas fábricas de 

grande e médio porte que terceirizam seus serviços para bancas de pespontos, 

assim, para esta pesquisa serão abordadas as mulheres que trabalham em domicílio 

e em bancas de pesponto formalizadas para estas indústrias. 

 

3.2 População e Amostra 

Como já mencionado, houve dificuldade no dimensionamento de profissionais 

mulheres da indústria calçadista da região. Assim sendo, tomou-se por base para 

estas informações dados fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e 



32 

 

Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED/MTE) que em 

dezembro de 2013 informou um quantitativo de 3.425 trabalhadoras presentes em 

bancas de pesponto20.   

Para o cálculo da amostra considerou-se o quantitativo apresentado pelo 

CAGED/MTE de 3.425 mulheres, erro aceitável de 3% e nível de confiança de 95%.  

A amostra mínima foi definida em 120 mulheres. 

A amostragem foi aleatória simples e para sortear as mulheres participantes da 

amostra da pesquisa utilizou-se o site randomized.com. O sorteio foi efetivado a 

partir de uma listagem numérica de 340 mulheres identificadas em 35 bancas de 

pesponto que prestam serviços para algumas fábricas de grande e médio porte a 

que se teve acesso. 

 As mulheres sorteadas para integrarem a amostra deste estudo atenderam aos 

critérios de inclusão descritos no item seguinte. 

3.3 Critérios de Inclusão 

- Ter 18 anos ou mais; 

- Trabalhar na produção de calçados há pelo menos um (1) ano; 

-Aceitar participar do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A). 

- Saber ler. 

3.4 Coleta de dados 

Os dados foram coletados pela própria pesquisadora no primeiro e segundo 

semestres de 2015, após a aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Guarulhos. 
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3.4.1 Instrumento para coleta de dados 

Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos. O primeiro (APÊNDICE 

B) intitulado “perfil social e de saúde das sapateiras“ contém quatro partes e 

contempla os dados sociodemográficos, ginecológicos, morbidade referida, 

ambiente de trabalho e hábitos de vida. Na primeira parte constam dados 

sociodemográficos como: idade, etnia, estado civil, escolaridade, religião, tempo de 

profissão, carga horária de trabalho, número de filhos e renda familiar. Na segunda 

parte constam dados ginecológicos como: consultas periódicas, exames periódicos, 

história gestacional, média do fluxo menstrual, complicações em gravidez. A terceira 

parte refere-se às morbidades referidas. Elaborou-se, com base na literatura, uma 

listagem das morbidades mais frequentes nesta categoria de trabalhador e a mulher 

deverá apontar se apresenta ou não alguma dela (s). Esta parte contém ainda 

questões sobre o uso de medicamentos e avaliação de intensidade de dor. Da 

quarta e última parte constam dados referentes ao ambiente de trabalho como: 

ventilação, iluminação, ruído, uso de EPI e hábitos de vida como tabagismo, etilismo 

e lazer. 

Neste estudo utilizou-se o conceito e o instrumento de QV da Organização Mundial 

de Saúde (OMS). A OMS definiu qualidade de vida como “a percepção do indivíduo 

de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”Erro! 

Indicador não definido.. 

O segundo instrumento utilizado na coleta dos dados foi a versão abreviada do 

Índice de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde31 (WHOQOL-Bref) e 

possibilitará a mensuração da QV das mulheres (ANEXO A) 
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Este instrumento é constituído de 26 questões e avalia 5 domínios: Geral, Físico, 

Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, apresentados no Quadro abaixo. 

Domínios Gerais (DG) 

1- Como você avaliaria sua Qualidade de Vida? 

      2- Quão satisfeito (a) você está com sua saúde? 

Domínio Físico (DF) Domínio Meio- Ambiente (DMA) 

3- Em que medida você acha que sua 

dor (física) impede você de fazer o que 

você precisa?  

4- O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua vida 

diária? 

 10- Você tem energia suficiente para 

seu dia a dia? 

 15- Quão bem você é capaz de se 

locomover? 

 16- Quão satisfeito (a) você está com o 

seu sono? 

 17- Quão satisfeito (a) você está com 

sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia a dia? 

      18- Quão satisfeito (a) você está com               

sua capacidade para o trabalho? 

08- Quão seguro (a) você se sente em sua 

vida diária? 

09- Quão saudável é o seu ambiente físico 

(clima, barulho, poluição, atrativos)? 

12- Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 

13- Quão disponíveis para você estão as 

informações que precisa no seu dia a dia? 

14- Em que medida você tem oportunidades 

de atividade de lazer? 

23- Quão satisfeito (a) você está com as 

condições do local onde mora? 

24- Quão satisfeito (a) você está com o seu 

acesso aos serviços de saúde? 

25- Quão satisfeito (a) você está com o seu 

meio de transporte? 

Domínio Psicológico (DP) Domínio Relações Sociais (DRS) 

5- O quanto você aproveita a vida? 

6- Em que medida você acha que a sua 

vida tem sentido? 

7- O quanto você consegue se 

concentrar? 

 11- Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 

 19- Quão satisfeito (a) você está 

consigo mesmo? 

 26- Com que frequência você tem 

sentimentos negativos tais como mau 

humor, desespero, ansiedade, 

depressão? 

20- Quão satisfeito (a) você está com suas 

relações pessoais (amigos, parentes, 

conhecidos, colegas)? 

21- Quão satisfeito (a) você está com sua 

vida sexual? 

22- Quão satisfeito (a) você está com o 

apoio que você recebe de seus amigos? 

 

 

Quadro 2- Distribuição dos itens que compõem cada domínio do WHOQOL-Bref 
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No WHOQOL-Bref as respostas para as questões são dadas em uma escala tipo 

Likert e o escore pode variar de 26 a 130 e, quanto maior o escore melhor o índice 

de qualidade de vida de que respondeu ao questionário31. 

A primeira questão do instrumento refere-se à qualidade de vida de modo geral e a 

segunda à satisfação com a própria saúde. As possibilidades de respostas para a 

QV podem variar de: muito ruim, ruim, nem ruim nem boa, boa e muito boa e para o 

item referente à saúde: muito insatisfeito, insatisfeito, nem satisfeito nem insatisfeito, 

satisfeito e muito satisfeito.  

A segunda parte do instrumento contém sete questões sobre “o quanto você tem 

sentido algumas coisas” e a resposta poderá ser: nada, muito pouco, mais ou 

menos, bastante e extremamente.  

A terceira parte compreende cinco questões sobre “quão completamente você tem 

sentido ou é capaz de fazer certas coisas” e a resposta poderá ser: nada, muito 

pouco, médio, muito e completamente.  

A quarta parte tem onze questões sobre “quão bem ou satisfeito você se sentiu a 

respeito de aspectos de sua vida” e a resposta poderá ser: muito ruim, ruim, nem 

ruim nem bom, bom e muito bom; muito insatisfeito, insatisfeito, nem satisfeito nem 

insatisfeito, satisfeito e muito satisfeito.  

A quinta e última parte refere-se a uma questão sobre “com que frequência você 

sentiu ou experimentou certas coisas” e a resposta poderá ser: nunca, algumas 

vezes, frequentemente, muito frequentemente e sempre31. 

O WHOQOL-Bref é autoaplicável e o entrevistador não deve influenciar o 

entrevistado na escolha da resposta, não deve discutir as questões ou o significado 

delas. Em caso de dúvida o entrevistador deve apenas reler a questão de forma 

pausada, evitando dar sinônimos às palavras das perguntas. Se houver 
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analfabetismo o instrumento pode ser aplicado pelo entrevistador, redobrando os 

esforços para evitar a influência sobre as respostas do individuo. 

3.5 Recrutamento 

Para o recrutamento das participantes da pesquisa durante o período estabelecido 

para a coleta dos dados a pesquisadora contatou, por telefone, a mulher e agendou 

uma visita, indo até seu trabalho ou até sua casa. Não houve recusa. Na visita, a 

pesquisadora explicou os objetivos da pesquisa, forneceu informações e aquelas 

que concordaram em participar assinaram, neste momento, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)   

3.6 Procedimentos para Coleta dos dados 

Na visita agendada e após a assinatura do TCLE a pesquisadora entrevistou a 

sapateira em local separado dos demais funcionários para respeitar sua privacidade. 

Na entrevista foi preenchido o instrumento sociodemográfico (APÊNDICE A) e a 

seguir a mulher recebeu explicação sobre como preencher o instrumento de QV, 

Whoqol-Bref, (ANEXO A). 

Durante o tempo de preenchimento do instrumento de mensuração da QV a 

pesquisadora ficou à disposição da mulher para esclarecer eventuais dúvidas sem, 

entretanto, interferir nas respostas. 

3.7 Procedimentos Éticos 

Atendendo à Resolução 466/12, que regulamenta a pesquisa em seres humanos, o 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Guarulhos, sob o nº CAAE 39281314.0.0000.5506. Todas as mulheres que 

concordaram em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  
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4. RESULTADOS 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de um artigo científico. O 

artigo foi intitulado Qualidade de Vida e Morbidade Referida por Mulheres 

Sapateiras na Cidade de Franca/SP e será submetido à Revista Archives of 

environmental & occupational health (Qualis B1).  

QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES SAPATEIRAS DA CIDADE DE FRANCA-

SP- BRASIL 

 
RESUMO 
Objetivos: verificar a qualidade de vida de mulheres sapateiras e associá-la às 
morbidades referidas, ambiente de trabalho e hábitos de vida. Método: Estudo 
transversal, com abordagem quantitativa. Participaram 120 mulheres sapateiras. Na 
avaliação do índice de qualidade de vida (QV) foi utilizado o Whoqol-Bref. 
Resultados: As morbidades mais referidas foram ansiedade (65%), estresse 
(62,5%), irritação (49,2%), alterações do sono (35,8%), fadiga e câimbras (30%). O 
domínio com maior média de escore foi o físico (68), seguido pelo psicológico (67,1) 
e relações sociais (66,4). O domínio com menor média de escore foi o meio 
ambiente (53,5). Houve diferença estatisticamente significativa na QV entre as 
sapateiras que apontaram, ou não, problema de saúde, o domínio mais afetado foi o 
físico. Conclusões: As morbidades referidas e algumas condições de trabalho 
interferiram negativamente na QV das mulheres.  
Palavras chaves: Qualidade de vida, Trabalho feminino, Morbidade.  

 
ABSTRACT    
Objectives: The objective of this study was to evaluate the quality of life of women in 
the shoe industry and associate it with the mentioned morbidities, work environment 
and life habits. The most commonly reported morbidities were anxiety (65%), stress 
(62.5%), irritation (49.2%), sleep disorders (35.8%), fatigue and cramps (30%). The 
domain with the highest average score was the physical domain (68), followed by the 
psychological domain (67.1) and social relations (66.4). The area with lower average 
score was the environment (53.5).There was a statistically significant difference in 
the QoL among the shoemaker women that indicated a health problem or not, and 
the most affected domain was the physical one. Conclusions: The mentioned 
morbidities and some working conditions interfered negatively in the QoL of the 
women. 
Keywords: Quality of life, Female work, Morbidity. 
 
 
RESUMEN 
Metas: Verificar la calidad de vida de las mujeres zapateras y asociarlas a la 
morbilidad relacionadas al ambiente de trabajo y a los hábitos de vida. Método: 
Estudio transversal, con abordaje cuantitativa. Fueron encuestadas 120 mujeres 



38 

 

zapateras. En la evaluación el índice de calidad de vida (CV) fue empleado el 
Whoqol-Bref. 
Resultados: Las morbilidades más nombradas fueron la ansiedad (65%), el estrés 
(62,5%), la irritabilidad (49,2%), alteraciones de sueño (35,8%), fatiga y calambres 
(30%). El dominio con el mayor promedio apuntado fue el físico con el (68%), 
seguido por el psicológico (67,1%) y las relaciones sociales (66,4%). El medio 
ambiente fue el que obtuvo el promedio más bajo (53%). Hubo una diferencia 
estadísticamente significativa en la CV entre las zapateras que apuntaron o no 
problemas con la salud, el dominio más afectado fue el físico. 
Conclusiones: Las morbilidades que se refieren a algunas condiciones de trabajo 
interfirieron negativamente en la CV de las mujeres. 
Palabras claves: Calidad de vida, trabajo femenino, morbilidad. 

 

INTRODUÇÃO 

A indústria calçadista é um setor importante da economia do país por seu volume de 

produção, pela expressiva participação nas exportações e pela capacidade de gerar 

empregos. No Brasil, Franca, uma pequena cidade no interior do estado de São 

Paulo, responde por 2,81% de todas as exportações do país (Sindicato da Indústria 

de Calçados de Franca, 2016). 

Em 2014, O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontava no município um 

percentual de 55% de mulheres nas funções de pesponto e colagem, o que 

representaria, nos dias atuais, uma força de trabalho feminino na ordem de 12.410 

mulheres aproximadamente (Ministério do Trabalho e Emprego Brasil, 2014). O 

trabalho feminino no Brasil, de modo geral, é caracterizado como mais precário, de 

menor salário, com jornadas mais prolongadas em relação aos homens, situações 

que resultam em graves implicações à vida e à saúde das trabalhadoras (Prazeres & 

Navarro, 2011). 

A indústria de calçados utiliza como matéria prima cola e solventes orgânicos 

(Acetato de etila, acetona, xileno, tolueno, entre outros), sendo todas estas 

substâncias potencialmente nocivas à saúde (Azari, et al, 2012). Além disso, esta 



39 

 

atividade envolve outros riscos como: ruídos, calor, vibração, umidade, temperaturas 

extremas, locais pequenos e sem ventilação, levantamento de peso, ritmo excessivo 

de trabalho, repetitividade, postura inadequada alergias de contato, entre outros 

(Koch, 2012; Sebrae, 2014).  

Outro problema frequentemente observado refere-se ao ambiente de trabalho. Em 

geral, estas mulheres são trabalhadoras terceirizadas, que ganham por meta de 

número de sapatos produzidos, desta forma, se submetem a longas e ininterruptas 

horas de trabalho em locais inadequados. Infelizmente, esta não é uma realidade 

exclusiva das sapateiras brasileiras, em um estudo de coorte com 138 trabalhadores 

sapateiros turcos, observou-se que eram submetidos a longas jornadas de trabalho 

em condições perigosas e inadequadas, agravadas pelo abuso de trabalho infantil e 

provocando alterações neuropsiquiátricas nos indivíduos (Elci, Yener & Uchu, 2007).  

Considerando-se a precariedade de seu ambiente e condição de trabalho e a 

especificidade de sua matéria-prima, as sapateiras brasileiras apresentam um risco 

aumentado para o desenvolvimento de morbidades e doenças, as quais podem 

influenciar negativamente a percepção sobre sua qualidade de vida. QV é definida 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive e 

em relação a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações”, ou seja, é um 

conceito bastante amplo que envolve aspectos como subjetividade, 

multidimensionalidade e dimensões positivas e negativas (The WHOQOL Group, 

1995).  

Acredita-se que o ambiente de trabalho e os hábitos de vida estão relacionados com 

as morbidades referidas por trabalhadores (Dianat, Kord, Yahyazade, Karimi & 
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Stedmon, 2015) e consequentemente, com a própria percepção da pessoa sobre 

sua QV. Em recente estudo com trabalhadores de pequenas e médias empresas de 

quatro países asiáticos, concluiu-se que hábitos de vida saudáveis, como não fumar 

e praticar exercícios, redução da carga de trabalho e condições adequadas no 

ambiente de trabalho promovem uma melhor qualidade de vida dos indivíduos 

(Isahak, et al., 2017). Em uma coorte com 3357 motoristas chineses, também foi 

possível observar que a piora nos indicadores de qualidade de vida estava 

associada a hábitos de vida inadequados, condições de trabalho estressantes e 

presença de comorbidades como obesidade (Wong, et al., 2012).  

Diante da escassez de estudos e do quadro de vulnerabilidade no trabalho a que 

sapateiras brasileiras estão submetidas, o principal intuito deste estudo é verificar a 

sua percepção de qualidade de vida correlacionando estes índices com estilo de 

vida, condições de trabalho e morbidades referidas pelas trabalhadoras. A partir 

deste conhecimento, será possível a criação de ações de saúde voltadas para esta 

população, permitindo melhoras na sua qualidade de vida e condições de saúde.  

MÉTODO  

Trata-se de pesquisa transversal, de campo com abordagem quantitativa, 

desenvolvida com mulheres sapateiras que trabalham em bancas de pesponto, no 

município de Franca/SP. 

O cálculo da amostra considerou o quantitativo apresentado pelo Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados / Ministério do Trabalho e Emprego de 3425 

mulheres, erro aceitável de 3%, nível de confiança de 95% e desvio padrão de 0,17, 

sendo definida amostra mínima de 120 mulheres. A amostragem foi aleatória 

simples e o sorteio das participantes realizado pelo site randomized.com, a partir de 
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uma listagem numérica de 340 mulheres que trabalham em bancas de pesponto 

para algumas fábricas de grande e médio porte que concordaram em ceder o 

contato das sapateiras. Para integrar a amostra, as mulheres atenderam aos 

critérios de inclusão: ter 18 anos ou mais e trabalhar na produção de calçados há 

pelo menos um ano. Os dados foram coletados durante o horário de almoço das 

mulheres em entrevistas individuais previamente agendadas, a pesquisadora 

orientou o preenchimento do questionário e ficou à disposição para esclarecer 

dúvidas sem, entretanto, influenciar as respostas. A coleta ocorreu no primeiro e 

segundo semestres de 2015, após a aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Guarulhos sob o número CAAE 39281314.0.0000.5506. 

Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos. O primeiro intitulado 

“perfil social e de saúde das sapateiras” contempla os dados sociodemográficos, 

como idade, situação conjugal, etnia, religião, função, renda familiar, hábitos de vida 

(tabagismo, etilismo, prática de exercício e lazer), condições de trabalho e 

morbidade referida. Para análise dos dados relacionados ao trabalho foram 

pesquisadas as seguintes questões: ventilação, iluminação, ruído, uso de 

equipamentos de proteção, avaliação da banca de trabalho e tipo de material usado 

na atividade laboral. Para coletar os dados sobre morbidades referidas elaborou-se, 

com base na literatura, uma listagem das morbidades mais frequentes nesta 

categoria de trabalhador e a mulher apontou a presença de alguma delas, assim 

como de outras morbidades não relacionadas e a avaliação da intensidade e 

frequência de dor.  

O segundo instrumento foi a versão abreviada do Índice de Qualidade de Vida da 

Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Bref, 1998) que possibilitou a 
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mensuração da QV das mulheres. Este instrumento é constituído de 26 questões e 

avalia 5 domínios: Geral, Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente. As 

respostas para as questões são dadas em uma escala tipo Likert (1 a 5) e o escore 

obtido pela somatória das respostas do participante pode variar de 26 a 130, quanto 

maior o escore, melhor o índice de qualidade de vida. 

Para a análise estatística foi utilizado o teste t de Student para amostras 

independentes e Análise de Variâncias (ANOVA) para comparar médias entre dois 

grupos e mais de dois grupos, respectivamente. Tanto o teste t de Student como a 

ANOVA apresentam como pressupostos a normalidade nos dados a qual foi 

verificada empregando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Em caso de não 

normalidade dos dados, foram utilizados os testes não paramétricos de Mann-

Whitney (comparação de duas médias) e de Kruskal-Wallis (comparação de mais de 

duas médias). O nível de significância considerado foi de 5% para todos os testes.  

RESULTADOS 

Participaram do estudo 120 mulheres que trabalham em bancas de pesponto e, seu 

perfil pode ser assim caracterizado: idade média de 34,5 anos (DP=11,2 anos), a 

maioria branca (51,7%), com ensino médio completo (55%), católico (57,5%) e com 

atividade doméstica realizada com ajuda (55,8%); 45,7% casadas, com um filho 

(35,8%) e renda familiar média de US$ 658. Quanto aos hábitos de vida, a maioria 

das mulheres não é tabagista (87,5%), não faz uso de bebida alcoólica (67,5%), tem 

alguma forma de lazer (60%) e procura assistência médica quando tem problema de 

saúde (90,8%), entretanto, 60% informaram que não praticam nenhuma atividade 

física. 
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Em relação aos aspectos relacionados às condições de trabalho, todas as mulheres 

que participaram do estudo trabalham em bancas formalizadas, consideradas por 

elas apropriadas. A avaliação da bancada foi boa para 60,8% das trabalhadoras, 

que em sua maioria trabalha sentada (60,8%). As funções das sapateiras 

identificadas foram: coladeira (53,3%), pespontadeira (36,7%), dobradeira (5,8%) e 

revisora (4,2%). A maioria (78,3%) ocupa a função há mais de quatro (4) anos e 

trabalha em dois turnos (95,8%), com jornada entre 8 e 9 horas (97,5%). Os 

materiais mais utilizados por elas no trabalho são: couro (100%), cola de sapateiro 

(95%) e solventes (61,7%). A maioria considerou o ambiente de trabalho com 

iluminação e ventilação adequadas (76,7%; 53,3%) e o ruído no ambiente como 

suportável ou de pouca intensidade (65%). Os Equipamentos de proteção (EPI) são 

utilizados por 78 trabalhadoras (65%) e, o protetor mais mencionado foi o auricular 

(64,7%).  

Na Figura 2, observa-se que as principais morbidades mencionadas se referem a 

ansiedade (65%), estresse (62,5%), irritação (49,2%) alterações do sono (35,8%), 

fadiga e câimbras (30%), formigamento ou diminuição da sensibilidade do braço 

(26,7%), dores musculoesqueléticas e prostração pelo calor (25%) A média de 

morbidades referidas foi de 4,9 (DP=3,4) por participante.  
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No inquérito sobre o uso de medicação e presença de dor, identificou-se que 50,8% 

fazem uso de medicamentos e sentem dor (75%), das que tomam medicamentos 

(n=61) 85,2% têm prescrição médica. A dor foi referida por 75% das sapateiras que 

a sentem sempre (67,8%) e com intensidade que incomoda (61,1%), o local mais 

mencionado da dor foi ombros/coluna (47,8%).  

Os resultados, relativos à mensuração da qualidade de vida das sapateiras, podem 

ser observados na tabela 1 abaixo. O domínio com maior média de escore foi o 

físico (68), seguido pelo psicológico (67,1) e relações sociais (66,4). O domínio com 

menor média de escore foi o meio ambiente (53,5). 

 

 

Figura 2- Distribuição das Morbidades Referidas pelas mulheres 
sapateiras. Franca. 2016 
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Tabela 1- Média dos escores de Qualidade de Vida por domínio do Whoqol-Bref. Franca. 2016. 

Domínios Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 

Median

a 

3o. 

Quartil 
N 

Físico 68,0 13,6 17,9 100,0 57,1 67,9 78,6 120 

Psicológico 67,1 16,6 12,5 95,8 58,3 70,8 79,2 120 

Relações 

Sociais 

66,4 20,0 16,7 100,0 50,0 66,7 83,3 120 

Meio Ambiente 53,5 14,5 12,5 96,9 43,8 56,3 62,5 120 

 

Correlação entre as variáveis de hábitos de vida, condições de trabalho e 
morbidades referidas com os domínios de qualidade de vida:  

 

Hábitos X Qualidade de vida 

 
Tabela 2-  Comparação das médias dos escores dos domínios Físico, Psicológico, 
Relações Sociais e Meio Ambiente com os hábitos de vida de vida das sapateiras. 
Franca. 2016. 

Estilo de 
vida  

Domínio 
Físico 

p 

Domínio 
Psicológico 

p 

Domínio 
Social 

p 

Dominio 
Meio 

Ambiente p 

 
Média DP   Média DP   Média DP   

Méd
ia DP   

Fumante 
  

  
  

  
  

  
   Sim 68,1 8,9 0,971 61,4 20,1 0,155 63,9 24,7 0,603 47,3 15,8 0,077 

Não 68 14,2 
 

67,9 16 
 

66,7 19,4 
 

54,3 14,1 
 Uso  álcool 

            Sim 65,1 12,9 0,111 67 17,3 0,953 64,5 19,6 0,482 52,7 13 0,700 

Não 69,4 13,9 
 

67,2 16,4 
 

67,3 20,3 
 

53,8 15,2 
 Atividade 

física 
            Sim 70,5 13,9 0,094 69,4 14,4 0,23 64,6 19,5 0,422 58,3 10 0,001 

Não 66,3 13,3 
 

65,6 17,9 
 

67,6 20,4 
 

50,2 16 
 Cuidados 

saúde 
            Sim 67,9 13,6 0,765 67 16,6 0,764 65,4 20,2 0,078 52,9 14,5 0,177 

Não 69,2 14,7 
 

68,6 17,9 
 

76,5 15,7 
 

59,1 13,4 
 Lazer 

            Sim 66,3 12,5 0,121 67,8 15,1 0,604 68,2 18,6 0,234 54,4 12,4 0,426 

Não 70,5 15,4   66,1 18,9   63,7 21,8   52,1 17,1   
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Na comparação das médias dos escores com os hábitos de vida houve diferença 

estatisticamente significativa apenas no domínio Meio Ambiente. As mulheres que 

faziam atividade física apresentaram melhor QV (p=0,001) (tabela 2). 

Condições de trabalho X qualidade de vida 

Observa-se na Tabela 3, que houve diferença estatisticamente significativa entre as 

médias dos escores de QV no domínio Físico (p=0,006) para as mulheres que usam 

equipamento de proteção, ou seja, aquelas que usam têm melhor QV. O Ruído do 

ambiente de trabalho interferiu no escore de QV no domínio Relações Sociais 

(p=0,019) e a Posição de trabalho nos domínios Relações Social (p= 0,021) e Meio 

Ambiente (p=0,047).  

Tabela 3- Comparação das médias dos escores dos domínios Físico, Psicológico, Relações 
Sociais e Meio Ambiente com as Características do Trabalho e Ambiente de Trabalho. Franca. 
2016. 

Morbidades referidas X qualidade de vida  

A correlação entre as variáveis de morbidade referida e qualidade de vida podem ser 

observadas na Tabela 4.  

Características 

e ambiente de 

trabalho 

Domínio 

Físico 
p 

Domínio 

Psicológico 
p 

Domínio 

Relações 

Sociais 

p 

Domínio 

meio 

ambiente 

p 

  Média DP   Média DP   Média DP   Média DP   

Uso de EPI’s     0,006     0,430 
 

  0,920     0,920 

Sim 70,50 12,40   68,00 17,80   66,90 19,00   53,40 14,90   

Não 63,40 14,80   65,50 14,40   65,50 22,00   53,60 13,70   

Ruídos do 

ambiente  
    0,214     0,908 

 
  0,019     0,478 

Nenhum ruído 85,70     70,80     58,30     59,40     

Pouco ruído 69,10 17,90   69,00 45,80   74,70 25,00   56,90 25,00 
 

Ruído 

suportável 
69,40 42,90   66,10 25,00   62,30 16,70   53,40 21,90 

 

Muito ruído 64,80 42,90   67,20 12,50   67,10 25,00   51,20 12,50   

Posição em 

que trabalha 
    0,135     0,512 

 
  0,021     0,047 

Em pé 65,70 13,20   65,90 14,80   61,20 20,40   50,20 14,40   

Sentada 69,50 13,80   67,90 17,80   69,70 19,20   55,60 14,20   
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Tabela 4- Comparação das médias dos escores dos domínios Físico, Psicológico, Relações 
Sociais e Meio Ambiente com as morbidades referidas pelas sapateiras. Franca. 2016. 

 
Morbidades 

Referidas 

Domínio 

Físico 

p Domínio 

Psicológico 

p Domínio Rel 

Sociais 

p Domínio 

Meio Amb 

p 

 
Média DP   Média DP   Média DP   Média DP   

Câimbras 
  

0.010 
  

0,652 
  

0,668 
  

0,969 

Não 70,10 13,10 
 

66,70 16,70 
 

65,90 20,10 
 

53,50 14,50 
 

Sim                                                        63,10 13,80 
 

68,20 16,70 
 

67,60 20,00 
 

53,40 14,70 
 

Dif.Respiratória                         
  

0,029 
  

0,341 
  

0,647 
  

0,383 

Não                                                       69,30 12,90 
 

67,80 16,60 
 

66,00 19,60 
 

54,00 14,60 
 

Sim 62,40 15,70 
 

64,10 16,70 
 

68,10 22,10 
 

51,10 14,10 
 

Dim. Pers.audição  
  

0.007 
  

0,009 
  

0,293 
  

0,019 

Não 68,80 13,00 
 

68,10 15,90 
 

65,90 19,70 
 

54,20 14,00 
 

Sim 54,60 18,10 
 

51,20 21,70 
 

73,80 24,70 
 

41,10 17,20 
 

Dim.temp.audição  
  

0,222 
  

0,031 
  

0,791 
  

0,046 

Não 68,50 13,80 
 

68,20 15,60 
 

66,20 20,20 
 

54,30 13,70 
 

Sim 63,40 12,00 
 

57,30 22,60 
 

68,10 18,70 
 

45,60 19,10 
 

Estresse 
  

<0,001 
  

0,001 
  

0,126 
  

0,007 

Não 73,90 12,20 
 

73,10 12,50 
 

70,00 18,80 
 

58,10 12,30 
 

Sim 64,40 13,30 
 

63,60 17,90 
 

64,20 20,50 
 

50,70 15,00 
 

Falta de memória 
  

0,030 
  

0,140 
  

0,653 
  

0,010 

Não 69,40 13,20 
 

68,40 15,80 
 

66,00 20,10 
 

55,20 13,90 
 

Sim 62,70 14,40 
 

62,20 19,20 
 

68,00 19,90 
 

46,90 14,90 
 

Formig.  ↓ Sens.  

MMSS   
0,010 

  
0,819 

  
0,860 

  
0,175 

Não 69,90 12,60 
 

67,30 16,80 
 

66,20 19,90 
 

54,50 15,00 
 

Sim 62,70 15,30 
 

66,50 16,30 
 

66,90 20,70 
 

50,50 12,80 
 

Fraqueza 
  

0,002 
  

0,349 
  

0,467 
  

0,010 

Não 69,90 13,10 
 

67,90 17,30 
 

67,20 19,40 
 

55,20 13,70 
 

Sim 60,70 13,60 
 

64,30 13,90 
 

63,30 22,40 
 

46,90 15,60 
 

Irritação 
  

0,016 
  

0,006 
  

0,823 
  

0,051 

Não 70,90 13,30 
 

71,20 13,60 
 

66,00 20,10 
 

56,00 13,70 
 

Sim 65,00 13,40 
 

62,90 18,50 
 

66,80 20,00 
 

50,80 14,90 
 

Prost. pelo calor 
  

<0,001 
  

0,049 
  

0,861 
  

0,109 

Não 70,50 12,40 
 

68,80 16,50 
 

66,20 20,70 
 

54,70 14,00 
 

Sim 60,50 14,70 
 

61,90 16,20 
 

66,90 18,10 
 

49,80 13,00 
 

Red. Dest. manual 
  

<0,001 
  

0,825 
  

0,135 
  

0,270 

Não 69,40 12,60 
 

67,00 17,00 
 

65,50 20,10 
 

53,90 14,80 
 

Sim 54,20 16,20 
 

68,20 12,90 
 

75,00 17,90 
 

48,90 10,60 
 

Red.capac. 

trabalho   
<0,001 

  
0,937 

  
0,618 

  
0,812 

Não 69,20 12,60 
 

67,00 16,80 
 

66,20 20,00 
 

53,50 14,70 
 

Sim 45,20 14,80 
 

68,80 14,10 
 

70,80 21,60 
 

52,10 10,60 
 

Dor 
  

<0,001 
  

0,299 
  

1,000 
  

0,421 

Não 79,40 11,60 
 

66,20 16,30 
 

66,40 19,40 
 

52,80 14,80 
 

Sim 64,20 12,10 
 

69,90 17,70 
 

66,40 20,30 
 

55,30 13,50 
 

Zumb. ouvido 
  

0,064 
  

0,061 
  

0,017 
  

0,733 

Não 69,20 13,10 
 

66,00 17,80 
 

64,50 20,90 
 

53,20 14,20 
 

Sim 63,60 15,00 
 

71,30 10,90 
 

73,40 14,90 
 

54,30 15,60 
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Evidencia-se que muitas morbidades referidas pelas mulheres tiveram forte impacto 

negativo em sua QV, sobretudo no domínio Físico. Esta influência é observada 

também nos domínios Psicológico e Meio Ambiente, porém, com menos intensidade. 

O domínio menos afetado foi o das Relações Sociais, que teve diferença 

estatisticamente significativa apenas entre as mulheres que mencionaram, ou não, 

zumbido no ouvido (p=0,017). Houve diferença estatisticamente significativa na QV 

das sapateiras que apontaram, ou não, algum problema de saúde. As morbidades 

que interferiram na Qualidade de Vida exclusivamente no domínio Físico foram: 

Câimbras (p=0,010), Dificuldades Respiratórias (p=0,029), Formigamento ou 

diminuição da sensibilidade nos Membros Superiores (p=0,010), Diminuição da 

destreza manual, Capacidade de trabalho e Dor (p<0,001). 

 A diminuição auditiva persistente alterou os domínios Físico (p=0,007), Psicológico 

(p=0,009) e Meio Ambiente (p=0,019). A diminuição auditiva temporária provocou 

interferência nos Psicológico (p=0,031) e Meio Ambiente (p=0,046). O estresse e a 

irritação modificaram os Físico (p<0,001), (p=0,016), Psicológico (p<0,001), 

(p=0,006) e Meio Ambiente (p=0,007), (p=0,051). A fraqueza alterou Físico 

(p=0,002) e Meio Ambiente (p=0,010) e a prostração pelo calor, Físico (p<0,001) e 

Psicológico (p=0,049). 

 

DISCUSSÃO 

A complexidade do processo de trabalho e o aumento do tempo despendido 

com as atividades laborais atuam dinamicamente entre si e com o corpo do 

trabalhador, implicando em processos de desgastes que podem provocar doença 
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aguda ou crônica, sinais e sintomas inespecíficos ou envelhecimento precoce 

(Santana,et al., 2013). 

Para as mulheres a inserção no mercado de trabalho, que ocorre muitas 

vezes para aumentar a renda familiar, gera sobrecarga de atividades ainda maiores, 

uma vez que acumulam as atividades remuneradas com as atividades domésticas. 

O trabalho profissional associado a outras funções que a mulher desempenha pode 

prolongar sua jornada de trabalho diária em até 12 horas, o que pode contribuir para 

maior ocorrência de acidentes e morbidades, que comprometem a saúde feminina 

(Van der Heijden, Demerouti & Bakker, 2008).  

Nesta pesquisa, a amostra estudada foi composta predominantemente por 

mulheres jovens (idade média de 34,5 anos), com nível de instrução mediano e 

acumulando as atividades laborais com as domésticas. Apresentavam hábitos de 

vida relativamente saudáveis, já que a maior parte não era tabagista nem etilista, 

entretanto a maioria (60%) não realizava nenhuma prática de atividade física. 

Diversos estudos demonstram que a prática de exercícios físicos promove melhora 

na qualidade de vida em indivíduos portadores de dores crônicas ou depressão, 

principalmente nos domínios físico e psicológico (Schuch, Vasconcelos-Moreno & 

Fleck, 2011; Zronek, Sanker, Newcomb & Donaldson, 2016). 

Em relação às condições de trabalho, uma grande porcentagem de mulheres 

trabalha em condições que podem ser consideradas precárias: 39,2% consideram a 

bancada inadequada ou trabalham em pé, 46,7% com ventilação inadequada 

mesmo com a quase totalidade exposta a substâncias tóxicas (cola e solventes) e 

32,5% consideraram o ambiente com ruído muito alto. Todos estes dados indicam 

que as condições de produção se encontram distantes do ideal. Estudo realizado 
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com 16.926 trabalhadores da indústria, no Colorado-EUA, demonstrou que o 

absenteísmo e a baixa produtividade estão intimamente ligados com locais de 

trabalho inseguros e associados a doenças crônicas desenvolvidas pelos 

empregados (Jinnett, Schwatka, Tenney, Brockbank & Newman, 2017).   

  O estresse, ansiedade, irritação, alterações do sono, fadiga, dor nos ombros 

e/ou coluna, zumbido e queixas musculoesqueléticas foram algumas das 

morbidades referidas pelas sapateiras. A maioria das mulheres (75%) mencionou 

dor. A dor exerce influência negativa na qualidade do trabalho, acarretando para a 

sociedade custo elevado e grande impacto na qualidade de vida do indivíduo, 

porque causa sofrimento, limitações no cotidiano e horas perdidas no processo de 

produção (Miranda et al., 2010)  

Estudo realizado em Sobral-CE mostra que diversas atividades realizadas em 

fábrica de calçados causam sérios problemas de saúde como Lesão por Esforço 

Repetitivo/ Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (LER/DORT), pelo 

trabalho em linha de produção e/ou esteira (Gemes, 2011). No setor de colagem os 

trabalhadores queixaram-se de enxaqueca, tonturas e náuseas por manusearem 

diretamente tinta e solvente, produtos tóxicos. Trabalhadoras da indústria têxtil do 

Noroeste do Paraná também apresentaram dor relacionada a movimentos 

repetitivos (12,4%) e dor nas costas (34,8%) o que corrobora com os dados da 

pesquisa atual (Cecilio, Costa, Silva & Marcson, 2013).  

Em relação à análise da qualidade de vida, não foi encontrado na literatura 

nenhum estudo que avaliasse este aspecto entre sapateiras. Em estudo realizado 

com trabalhadores de pequenas indústrias alimentícias e têxteis de quatro países da 

Ásia, que usou o mesmo instrumento e no qual a grande maioria era mulher, os 
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escores de QV foram melhores na maioria dos domínios em comparação às 

trabalhadoras brasileiras. Apenas na Indonésia os domínios Psicológico (67,4) e 

Relações Sociais (63,6) assemelharam-se aos resultados deste estudo. A Indonésia 

sofre com o desemprego, sendo que a maior parte dos trabalhadores aceita um 

maior período de trabalho para manter seu vínculo empregatício, porém isto acaba 

refletindo em piora da qualidade de vida. As sapateiras brasileiras também sofrem 

com longas jornadas de trabalho na indústria e doméstico e por isso também 

apresentam resultados piores em todos os domínios, semelhantes aos trabalhadores 

indonésios (Isahak, et al., 2017). 

Em outro estudo realizado em uma empresa brasileira, produtora de material 

escolar, com 100 indivíduos em sua maioria do sexo feminino e com idade média de 

34,8 anos, foram encontrados os seguintes escores: 69,40 para o domínio Físico, 

68,91 para o Psicológico, 71,96 para Relações Sociais e 55,79 para Ambiente 

(Costa, Freitas, Mendonça, Alem & Coury, 2012). Estes resultados se assemelham 

ao desta pesquisa.  

Na correlação das variáveis de hábitos de vida com qualidade de vida, 

apenas a prática de atividade física alterou positivamente a percepção da qualidade 

de vida. Os benefícios da prática de exercícios físicos são conhecidos na melhora 

cardiovascular e para prevenção de doenças. Em nosso estudo, evidenciou-se uma 

melhora no domínio meio ambiente (p=0,001) que avalia: segurança física e 

proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais, 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, recreação/lazer, 

ambiente físico (poluição/ruído/trânsito/clima) e transporte. Este resultado é 

semelhante ao encontrado por um grupo de pesquisadores de Taiwan que 

analisaram a relação entre a perda de peso e a qualidade de vida em uma coorte de 
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67 pessoas com sobrepeso. Neste estudo, os participantes foram submetidos a um 

programa de dieta acompanhado de exercício físico por 3 meses e a qualidade de 

vida avaliada pelo instrumento WHOQOL pré e pós intervenção.  Aqueles indivíduos 

que conseguiram cumprir o programa completo com perda de peso e realização de 

prática de exercícios apresentaram melhora da qualidade de vida global, 

principalmente no domínio Meio Ambiente (p=0,002), mostrando melhora da 

interação pessoal com o ambiente (Pan, Cole & Geliebter, 2011).  

Em relação às condições de trabalho, nem todas as mulheres da amostra 

utilizam Equipamento de Proteção Individual (EPI) e estas tiveram escores menores 

de QV, principalmente no domínio físico. Pesquisa que analisou o impacto do ruído 

ambiental na QV verificou que nem todas as funcionárias usavam o EPI e constatou 

que o ruído interfere negativamente na QV, sugerindo programas de prevenção e 

orientação sobre a importância dos EP (Silva, Luz & Gil D,. 2013). O ruído foi 

também associado com menor escore de QV no domínio meio ambiente em estudo 

multicêntrico (Isahak, et al., 2017). 

Diversas morbidades referidas pelas sapateiras influenciaram negativamente 

nos índices de qualidade de vida. Câimbras (p=0,010), dificuldades respiratórias 

(p=0,029), formigamento ou diminuição da sensibilidade nos membros superiores 

(p=0,010) e dor (p<0,001) foram as morbidades que alteraram apenas o domínio 

físico. O estresse e a irritação interferiram no domínio Físico (p<0,001), (p=0,016), 

Psicológico (p<0,001), (p=0,006) e Meio Ambiente (p=0,007), (p=0,051). Pesquisa 

qualitativa que estudou a qualidade de vida no trabalho e as repercussões para a 

saúde identificou que as cargas de trabalho geram estresse e dores no corpo (Lima, 

Souza, Gonçalves, Pires & Santos, 2014). Outro estudo aponta que as mulheres que 

têm empregos mais precários sofrem mais estresse (Ansoleaga, Diaz & Mauro, 
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2016). As diminuições auditivas persistente e temporária provocaram alterações em 

diversos domínios da qualidade de vida, reforçando ainda mais a necessidade do 

estímulo ao uso de EPI. A generalização dos resultados deste estudo limita-se a 

países em desenvolvimento, onde as condições de trabalho ainda precisam ser 

melhor estabelecidas e melhor fiscalizadas pelos órgãos de controle governamental. 

Nos países desenvolvidos, as condições de trabalho costumam ser melhores e 

provavelmente a percepção de qualidade de vida também será melhor.  

Uma importante limitação deste estudo deve-se ao fato das mulheres 

participantes serem somente aquelas que trabalham em bancas de pesponto 

formalizadas, entretanto há muitas outras que exercem o ofício em bancas 

domiciliares, sem o mínimo controle de segurança no trabalho. Este fato nos leva a 

crer que os índices de qualidade de vida seriam piores se fossem acrescentadas 

estas trabalhadoras que praticam seu ofício em condições muito mais precárias.  

CONCLUSÃO 

O índice de qualidade de vida das mulheres sapateiras é semelhante aos de 

outros profissionais. As morbidades referidas interferem negativamente na qualidade 

de vida das mulheres, uma vez que houve diferença estatisticamente significativa 

entre aquelas que referiram, ou não, problemas de saúde. O domínio Físico foi o 

mais afetado. Houve pouco reflexo dos hábitos de vida na QV, mas o ambiente de 

trabalho repercutiu desfavoravelmente. 

Como implicações para a prática pode-se destacar a contribuição do estudo 

na elaboração de ações de saúde voltadas para esta população. Os programas 

preventivos podem melhorar a saúde das mulheres que trabalham na indústria 

calçadista e consequentemente sua QV. O número de mulheres com esta profissão 
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é relevante entre as trabalhadoras brasileiras e elas merecem um olhar mais 

acurado sobre as repercussões do seu trabalho em sua saúde.  

O estudo foi extraído da dissertação de mestrado: "Qualidade de Vida de 

Mulheres Sapateiras” apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Guarulhos. Ano de defesa: 2016. 
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5. CONCLUSÃO 

O índice de qualidade de vida das mulheres sapateiras é semelhante aos de outros 

profissionais. Os problemas de saúde mais relevantes são decorrentes do tipo de 

trabalho que elas exercem.  As morbidades referidas e o ambiente de trabalho 

interferem negativamente na qualidade de vida das mulheres, uma vez que houve 

diferença estatisticamente significativa entre aquelas que referiram, ou não, 

problemas de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

6. REFERÊNCIAS 

  

                                                 

1 Uva A, Carnide R, Serranheira F, Miranda FL, & Lopes M. Lesões 
musculoesqueléticas Relacionadas com o Trabalho – Guia de orientação para a 
prevenção. Lisboa: Direcção Geral da Saúde; 2008. 
 
2 Machado Z, Santos GR, Guimarães ACA, Fernandes S, Soares A. Qualidade de 
vida dos praticantes de dança de salão. Rev Bras Ativ Fis e Saúde. 2012; 17(1): 39-
45. 
 
3 Fernandes JS, Miranzi SSC, Iwamoto HH, Tavares DMS, Santos CB. A relação 
dos aspectos profissionais na qualidade de vida dos enfermeiros das equipes Saúde 
da Familia. Rev Esc Enferm USP. 2012; 46(2):404-12. 
 
4 Prazeres TJ, Navarro VL. Na costura do sapato, o desmanche das operárias: 
estudo das condições de trabalho e saúde das pespontadeiras da indústria de 
calçados de Franca, São Paulo. Cad. Saúde Pública. 2011; 27(10):  1930-38.                                     
 
5 Por dentro das normas: Empresa e trabalhadores com saúde. Manual básico de 
saúde e segurança do trabalho para as micro e pequenas indústrias de calçados. 
Sebrae/SP. Acesso em: 22/04/2014. Disponível em:                                        
http://antigo.sp.sebrae.com.br/topo/pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas/arquivos_
politicas_publicas/manual_calcado.pdf. 
 
6 Fu H, Demers PA, Constantini AS, Winter P, Colin D, Kogevinas M, Boffetta P. 
Cancer mortality among shoe manufacturing workers: a analysis of two cohorts. 
Occup Environ Med. 1996; 53: 394-398 
 
7 Albert Einstein Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira. Álcool e drogas sem 
distorção. Inalantes e Gestação. Uso nocivo de inalantes na gravidez. Acesso em: 
15 mai. 2014. Disponível em: 
http://apps.einstein.br/alcooledrogas/novosite/complicacoes_gravidez_inalantes.htm 
 
8 Chiesa AM, Fracolli LA, Zoboli ELPC, Maeda ST, Castro DFAC, Barros DG, et  AL. 
Possibilidades do WHOQOL-bref para a promoção da  saúde na Estratégia Saúde 
da Família. Rev Esc Enferm USP. 2011; 45(2): 1743-7. 
 
9 Navarro VL. Reestruturação produtiva e precarização do trabalho na indústria de 
Calçados no Brasil. In: Conferência Internacional La Obra de Carlos Marx Y Los 
Desafios Del Siglo XXI. 2004. Havana. Anales. Havana, 2004. Disponível em: 
http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso04/navarro_290204.pdf 
  
10 Mantovani, A. Procedimentos e modelos para previsão de vendas e determinação 
de quotas na indústria calçadista: proposta e estudo de caso [tese doutorado] São 
Carlos. Engenharia de Produção da  Universidade Federal de São Carlos;  2011. 
 

http://antigo.sp.sebrae.com.br/topo/pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas/arquivos_politicas_publicas/manual_calcado.pdf
http://antigo.sp.sebrae.com.br/topo/pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas/arquivos_politicas_publicas/manual_calcado.pdf
http://apps.einstein.br/alcooledrogas/novosite/complicacoes_gravidez_inalantes.htm
http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso04/navarro_290204.pdf


59 

 

                                                                                                                                                         

11  Almeida, MS. A terceirização do calçado em Franca e o desmonte do contrato 
formal de trabalho. ORG & DEMO. 2010; 11(2):75-92.  
 
12 Tomazini, MLV. A mulher na fábrica de sapatos: trabalho e gênero na indústria 
calçadista de Franca (SP) [tese de doutorado]. Araraquara: Sociologia. Faculdade de 
Ciências e Letras da Universidade Paulista– UNESP; 2003 
 
13 Corrêa, LHG. Produtividade e jornada de trabalho na indústria calçadista de 
Franca: quem fica com os ganhos? [dissertação mestrado]. Uberlândia: Programa de 
pós-graduação em Economia. Universidade Federal de Uberlândia; 2005. 
 
14  Sindicato da Indústria de Calçados de Franca. Relatório Mensal - NICC Polo 
Franca. Julho de 2014. Disponível em: 
http://www.sindifranca.org.br/downloads/NICC 
 
15 Pequenos Negócios em Números [online]. Disponível em: 
http://www.sebraesp.com.br/index.php/234-uncategorised/institucional/pesquisas-
sobre-micro-e-pequenas-empresas-paulistas/micro-e-pequenas-empresas-em-
numeros 
 
16 Gorini, APF. Correa, AR. Silva, CVDGF. A Indústria calçadista de Franca. Área de 
operações industriais. BNDS[online]. 2000. [Acesso em: 24 jul 2014].  Disponivel em: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/
conhecimento/relato/rs_7_ao1.pdf 
 
17 Navarro, VL. Prazeres, TJ. O Trabalho em Debate “Saúde Mental Relacionada ao 
Trabalho”. Trabalho e Saúde Mental: estudo com trabalhadores da indústria 
calçadista de Franca (SP). [online] Trabalho apresentado no VII Seminário de Saúde 
do Trabalhador e V Seminário  Sem. De Saúde do Trabalhador de Franca; 2010 Set 
[acesso em: 07 jul de 2014]; Franca. Disponível em: 
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000112010000100017&sc
ript=sci_arttext  
 
18 Navarro, VL. O trabalho e a saúde do trabalhador na indústria de calçados. São 
Paulo em Perspectiva. 2003; 17(2): 32-41. 
 
19 Diário da Franca. Bancas de pesponto de Franca fundam Associação. [online]. 
2013 out. Disponível em: http://diariodafranca.com.br 
 
20 Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. ISPER – Informações para o Sistema 
Público de Emprego e Renda – Dados por Município. Número de empregos formais 
em 31 de Dezembro de 2013. Disponível em: 
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php  
 
21 Sindicato da Indústria de Calçados de Franca. Relatório Mensal - NICC Polo 
Franca. Julho de 2014. Disponível em: http://www.sindifranca.org.br/estatisticas.html  
 

http://www.sindifranca.org.br/downloads/NICC
http://www.sebraesp.com.br/index.php/234-uncategorised/institucional/pesquisas-sobre-micro-e-pequenas-empresas-paulistas/micro-e-pequenas-empresas-em-numeros
http://www.sebraesp.com.br/index.php/234-uncategorised/institucional/pesquisas-sobre-micro-e-pequenas-empresas-paulistas/micro-e-pequenas-empresas-em-numeros
http://www.sebraesp.com.br/index.php/234-uncategorised/institucional/pesquisas-sobre-micro-e-pequenas-empresas-paulistas/micro-e-pequenas-empresas-em-numeros
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/relato/rs_7_ao1.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/relato/rs_7_ao1.pdf
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000112010000100017&script=sci_arttext
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000112010000100017&script=sci_arttext
http://diariodafranca.com.br/
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php
http://www.sindifranca.org.br/estatisticas.html


60 

 

                                                                                                                                                         

22 Carvalho, AA. Engler, HBR. (Re) Construção da Identidade: alterações na 
categoria trabalho e sua implicação na identidade do trabalhador do setor calçadista 
de Franca/SP. Revista da RET. Rede de Estudos do Trabalho.2009;  Ano III (4). 
 
23 Navarro, VL. A produção de calçados de couro Franca (SP): reestruturação 
produtiva e seus impactos sobre o trabalho [tese de doutorado]. Araraquara: 
Faculdade de Ciências e Letras. Serviço Social. Universidade Estadual Paulista; 
1998. 
 
24 Bueno, C.M. L. A mulher e a culpa. Relações entre carreira e maternidade. Um 
estudo realizado com as operárias das indústrias do setor coureiro-calcadista de 
Franca, SP [dissertação de mestrado]. Franca: Faculdade de História Direito e 
Serviço Social – UNESP; 1998.  
 
25  Bueno, CB. Aspectos psicossociais e a saúde de mulheres com dupla jornada de 
trabalho – um estudo longitudinal. [online] Trabalho apresentado no XVI Encontro 
Nacional de Estudos Populacionais; 2008 [acesso em 04 ago. 2014]; Caxambu-MG  
Disponível em: 
http://www.academia.edu/5986336/Aspectos_psicossociais_e_a_saude_de_mulhere
s_com_dupla_jornada_de_trabalho_-_um_estudo_longitudinal 
 
26  Franco-Benatti, DM. Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na indústria 
de calçados de Franca-SP  [dissertação de mestrado]. Ribeirão Preto: Faculdade 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP); 2011. 
 
27  Laurell, AC. Processo de trabalho e saúde. Saúde em debate. 1981; 11. 
 
28 Laurell, AC.  Noriega, M. Processo de produção e saúde. Trabalho e  desgaste 
operário. São Paulo: CEBES/HUCITEC, 1989. 109-10. 
 
29 Alves, JGB. Tenório, M. Anjos, AG. Figueroa, JN. Qualidade de vida em 
estudantes de Medicina no início e final do curso: avaliação pelo Whoqol-bref. Rev 
Bras de educação Médica. 2010; 34 (1): 91-96. 
 
30 Vannuchi, ML. Trabalho e Gênero na indústria calçadista de Franca. 
[apresentação no I Seminário Nacional de Trabalho e Gênero. Sessão Temática: 
Industrialização, precarização e trabalho feminino. 2006] 
 
31 Organização Mundial de Saúde. Divisão de saúde mental. Grupo Whoquol. 
Versão em português dos instrumentos de avaliação de Qualidade de Vida 
(WOQOL). 1998. Disponível em: http://www.ufrgs.br/psiquiatria/psiq/whoqol6.html#1  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.academia.edu/5986336/Aspectos_psicossociais_e_a_saude_de_mulheres_com_dupla_jornada_de_trabalho_-_um_estudo_longitudinal
http://www.academia.edu/5986336/Aspectos_psicossociais_e_a_saude_de_mulheres_com_dupla_jornada_de_trabalho_-_um_estudo_longitudinal
http://www.ufrgs.br/psiquiatria/psiq/whoqol6.html#1


61 

 

                                                                                                                                                         

 
APÊNDICES 
Apêndice A 

 

 

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
Eu Lilian Rios convido a senhora a participar da Pesquisa MORBIDADE REFERIDA E 

QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES SAPATEIRAS que será desenvolvida por mim e terá como 

objetivos: verificar a Qualidade de Vida de mulheres sapateiras; identificar as doenças referidas pelas 

mulheres e  comparar a Qualidade de Vida com as doenças referidas, ambiente de trabalho e hábitos 

de vida. Sua participação é voluntária e consiste em responder a dois questionários. A senhora não 

terá nenhum gasto e também não receberá nenhum pagamento por participar desse estudo. Os 

riscos são mínimos podendo ocorrer algum constrangimento pela resposta de alguma questão mais 

íntima, neste caso, se a senhora não quiser continuar poderá se recusar a participar sem haver 

nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão. Não haverá benefício imediato de sua 

participação, mas o estudo poderá contribuir para melhorar as condições de trabalho das sapateiras. 

As informações obtidas nesse estudo serão confidenciais e somente para uso neste estudo, sendo 

assegurado o sigilo sobre sua participação e os resultados serão publicados em revistas científicas. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento.  

Pesquisador responsável: Lilian Rios 

Pça Tereza Cristina, 01. Centro – Guarulhos – SP 

Telefone. 016-98260-6177 

Guarulhos, ___ de ____________   de ________. 

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo.  

 

______________________________________            

Nome do participante (em letra de forma)    __________ 

                    Data 

_______________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Obrigada pela sua colaboração e por merecer sua confiança. 

 

                   LILIAN RIOS_____________           ___________ 

Nome (em letra de forma do pesquisador )                                    Data 

______________________________________________                      

Assinatura do Pesquisador 
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Apêndice B 

PERFIL SOCIAL E DE SAÚDE 

DADOS SOCIODEMOGRAFICOS 

1. Iniciais:                               2. Data:                                              3. Número 

4. Estado civil: (  ) 1.Solteira    (  ) 2.Casada    (  ) 3. Viúva      (  ) 4. Separada  (   ) 5. 

Outros 

5. Data de Nascimento:_____/_____/_____      

5a.  Local de Nascimento   _________________________________________ 

6. Etnia: (  ) 1. branca  (  ) 2. negra  (  ) 3. mulata  (  ) 4. índia  (  ) 5. amarela  

7. Escolaridade:  última série concluída:_____________________________________ 

8.  Religião:    (  )1.católica (  )2.evangélica (  )3.espírita (  )4.outra religião (   ) não 

tenho  

8a. Praticante (   ) 1. sim    (   ) 2. não 

9. Função:__________________________________  

9a. Há quanto tempo:___________ 

10. Trabalho: (  )1.só manhã  (  ) 2.só tarde  (  ) 3.só noite  (   ) 4.manhã e tarde  

(   ) 5.tarde e noite    (  ) 6.noite e manhã 

10.a  Jornada total diária de trabalho em horas: ______________ 

11. Renda Familiar  em salários mínimos: ________________  

11a. Quantas pessoas dependem da sua renda?_______________ 

12. Atividade doméstica: (   ) 1. sim   (   ) 2. não       

12a. Se sim : com ajuda: (  )  1. sim    (   ) 2. não      

12b. Quem ajuda? _____________________      
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13. Número de filhos:______________  

13a.  idade dos filhos:_______________________  

DADOS  GINECOLÓGICOS 

14. Você vai ao ginecologista 1 vez ao ano:         (  ) 1.sim       (  ) 2.não  

15. Você fez os exames de detecção precoce de câncer de colo de útero?  

 (  )  1.sim      (  )  2.não.    

15a  se sim quando foi a última vez _________________     

16. Você fez os exames de detecção precoce de câncer de mama? 

  (   )  1.sim      (  )  2.não. 

16a   se sim quando foi a última vez ______________________ 

17. Quantas gestações? _______  Quantos partos? _______ Quantos 

abortos?______ 

17a. Partos prematuros? (  ) 1. Sim   (  ) 2. Não     se sim quantos ________ 

17b. Algum filho com má formação?        (  ) 1. Sim     (  ) 2. Não      se sim qual? 

____________________________ 

18. Quantos dias, em média, dura o seu fluxo menstrual? __________ 

18a. O volume do seu fluxo menstrual é: (  ) 1.Normal       (   ) 2. Muito     

 (  ) 3. Pouco 

19.   Alguma complicação em gravidez?  (  ) 1. Sim    (  ) 2. Não 

19a.   Se sim, qual?    (  ) Pré-eclâmpsia      (  ) Diabetes gestacional    (   ) outras 

Especifique: _____________________ 
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MORBIDADE REFERIDA 

20. Assinale os problemas de saúde que você tem 

Problemas de saúde 

Alterações do sono                                                                                               (      )  

As mãos  roxas e úmidas com frequência                                                            (      )  

Câimbras                                                                                                               (       ) 

Dificuldade Respiratória                                                                                        (       ) 

Diminuição de audição persistente                                                                       (       ) 

Diminuição de audição temporária                                                                       (       ) 

Zumbido  no ouvido                                                                                              (       ) 

Estresse                                                                                                              (       ) 

Fadiga                                                                                                                 (       ) 

Falta de memória                                                                                                (       ) 

Formigamento ou diminuição da sensibilidade das mãos e antebraço              (       ) 

Fraqueza                                                                                                             (       ) 

Hipertensão arterial                                                                                              (       ) 

Irritação                                                                                                                (       ) 

Perda de consciência                                                                                           (       ) 

Prostração pelo calor                                                                                           (       ) 

Queixas musculoesqueléticas (LER/DORT)                                                       (       ) 

Ansiedade                                                                                                           (       ) 

Redução destreza manual                                                                                 (       ) 

Se sim como percebeu? ______________________________________________                                                                              

Redução capacidade para o trabalho                                                                 (       ) 

Se sim como percebeu? _______________________________________________                                                                              

Outras                                                                                                                 (        ) 

Especifique: 
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21. Você toma algum remédio  (  ) 1. sim      (   ) 2. não       

21 a. se sim  

quais_____________________________________________________________ 

21 b. o remédio é prescrito pelo médico (  ) 1.sim  (  ) 2.não         

21 c   se não quem indicou    (  ) 1.parente   (   )  2.amigo  (  ) 3.eu mesma 4.(   ) outro 

22. Você sente dor:  (   ) 1.sim (   ) 2.não           

22a.   se sim onde:__________________  

22b. Qual a freqüência? ___________________________________ 

22c    Assinale a intensidade da sua dor conforme o quadro abaixo:______ 

Sendo: 1- insuportável 

             2- intensa 

             3- incômoda 

             4- moderada 

             5- leve 

             6- nenhuma 

 

Escala visual de avaliação da dor: 

Fonte: OMS 

HÁBITOS DE VIDA  
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23.Você fuma: (  ) 1.sim (   ) 2.não  

23a. se sim, quantos cigarros por dia:________ 

24.  Você toma bebida alcoólica: (  ) 1.sim     (  ) 2.não  

24a   se sim, quantas vezes por semana:_________  

25. Você pratica alguma atividade física: (   ) 1.sim     (   ) 2. não               

25a. se sim qual:______________________________________ 

25b  se sim quantas vezes por semana:_______________________________ 

26. Quando você tem problema de saúde onde procura assistência? 

27. Você tem algum lazer?   (   ) 1. Sim    (   ) 2. Não 

27a. Se sim, qual?  _______________________________________ 

27b. Com que frequencia? ______________________________________________ 

AMBIENTE DE TRABALHO 

28. Como é a iluminação no seu ambiente de trabalho: (   ) 1. Adequada (    ) 

 2. Pouco iluminado   (   ) 3. Muito iluminado 

28a. E a ventilação do ambiente:   (  )1. Ventilado    (   ) 2.  Pouco Ventilado    (   )  

3. Muito ventilado 

28b. Como você classifica os ruídos do ambiente: (   ) 1. Nenhum ruído (   )  

2. Pouco Ruído (   ) 3. Ruído suportável   (   )4. Muito ruído        

28c.  Quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual: Você usa EPI? 

(   )1. Sim         (   ) 2. Não            se sim quais: 

________________________________________ 

29. A banca que você trabalha é em domicílio?      (   )1. Sim    (   ) 2. Não  

Se sim, em qual cômodo? _________________________________________________ 

29a. É no seu domicílio?  (   )1. Sim     (   ) 2. Não 

Se sim, qual cômodo foi adaptado? _______________________________________ 

30. É em algum lugar adaptado? (  ) 1. Sim   (   ) 2. Não  

Se sim, qual local? _______________________________________________________ 

30a. É banca formalizada, com local apropriado?  (   )1.Sim   (   ) 2. Não 

30b. . Como você avalia sua bancada de trabalho?   (   ) 1. Muito boa   (   ) 2. Boa   

 (    ) 3. Ruim   (   ) 4. Péssima 
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30c. Você trabalha mais tempo:   (    ) 1. em pé      (   ) 2. Sentada 

31. Quais os materiais são utilizados no seu ambiente de trabalho? 

(      )   Couro                                 (     ) Tinta 

(      )  Solvente                             (     ) Outros _____________________________________ 

(     ) Cola de sapateiro 

(     )  Acetona 
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ANEXOS 
ANEXO A 

WHOQOL - ABREVIADO 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras 
áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que 
resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais 
apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.  
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 
perguntando o que você acha de sua vida, tomando como como referência as duas últimas 
semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser:  

 nada 
Muito 
pouco 

médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o 
apoio de que necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos  
outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas.  
Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 nada 
Muito 
pouco 

médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que 
necessita? 

1 2 3  5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio.  
 
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 
resposta.  

  
muito 
ruim 

Ruim 
nem ruim nem 
boa 

boa 
muito 
boa 

1 
Como você avaliaria sua qualidade 

de vida?  
1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem satisfeito 
nem insatisfeito 

satisfeito 
muito 
satisfeito 

2 
Quão satisfeito(a) 

você está com a sua 
saúde? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes são sobre o quanto você  tem sentido algumas coisas nas últimas duas 
semanas. 

  Nada 
muito 
pouco 

mais ou 
menos 

bastante Extremamente 

3 
Em que medida você acha que 
sua dor (física) impede você de 

fazer o que você precisa? 
1 2 3 4 5 

4 
O quanto você precisa de algum 
tratamento médico para levar sua 

vida diária? 
1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a 

sua vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se sente em 

sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 
Quão saudável é o seu ambiente 
físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer 
certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

médio Muito Completamente 

10 
Você tem energia suficiente para seu 

dia-a- dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você estão as 
informações que precisa no seu dia-

a-dia? 
1 2 3 4 5 
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14 
Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de lazer? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários 
aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.  

  muito ruim ruim 
nem ruim 
nem bom 

Bom 
muito 
bom 

15 
Quão bem você é capaz 

de se locomover? 
1 2 3 4 5 

  
    muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) você 
está com o seu sono?  

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) você 
está com sua 
capacidade de 

desempenhar as 
atividades do seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão satisfeito(a) você 
está com sua 

capacidade para o 
trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) você 
está consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) você 
está com suas relações 

pessoais (amigos, 
parentes, conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) você 

está com sua vida 
sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) você 
está com  

o apoio que você recebe 
de seus amigos? 

1 2 3 4 5 
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    muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

23 

Quão satisfeito(a) você 
está com  

as condições do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) você 
está com o  

seu acesso aos serviços 
de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito(a) você 
está com 

o seu meio de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou certas coisas 

nas últimas duas semanas 

  nunca 
Algumas 

vezes 
freqüentemente 

muito 
freqüentemente 

Sempre 

26 

Com que freqüência 
você tem sentimentos 
negativos tais como 

mau humor, 
desespero, 
ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? __________________________ 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?__________________  

Você tem algum comentário sobre o questionário?__________________________ 

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO  
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ANEXO B 

 

 

 


