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[...] ”Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia!     

        Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus! 

        Bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus! 

        Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque  

deles é o reino dos céus!”...  

(Sermão da montanha – As bem Aventuranças; Mateus 5, 8-10) 

  



 
 

RESUMO 

 

A Felicidade é almejada e perseguida por todos e, apesar de ser subjetiva, pode ser 

medida. É considerada, por alguns estudos, como sendo a maneira que uma pessoa 

avalia a sua vida de uma forma geral, independente de sua situação econômica, 

física e social. Atualmente se tem buscado vários meios para sua aferição. A 

iniciativa inicial foi no Oriente, mais especificamente no Butão, em 1970. Hoje a ONU 

possuí um índice, o HPI (Happy Planet Index) que serve para avaliar os países neste 

critério e é usado juntamente com o PIB e o IDH. De maneira menos ampliada este 

conceito está presente dentro de organizações privadas através de outros tipos de 

instrumentos de medição, já existindo inclusive aplicativos para tablets e celulares 

com esse fim. Neste estudo nos propusemos a avaliar a percepção de felicidade em 

dois grupos de profissionais, um do setor administrativo, com N igual a 30 e outro do 

setor de enfermagem, com N também igual a 30 de um Hospital Geral de Ensino, 

com o questionário de Felicidade de Oxford composto por 29 itens e também a 

Qualidade de Vida com o Questionário SF 36. Através de estatística foram feitos 

estudos quantitativos transversais e observacionais que correlacionaram os fatores 

que influenciam a felicidade. Com a aplicação de um questionário sócio 

demográfico, os dois grupos, administrativo e enfermagem, foram comparados em 

relação ao grau de felicidade, sendo correlacionada a felicidade com os domínios do 

SF 36. Os resultados estatísticos não demonstraram significante diferença entre os 

dois grupos. A média do grau de felicidade obtida foi de 4,52 e 4,70; para 

enfermagem e administrativo respectivamente, de uma escala que vai de 1 a 6, onde 

1 é ruim e 6 é ótimo.  

 

Palavras-chave: Felicidade, Qualidade de Vida, Saúde, Hospital, Enfermagem, 

Pessoal Administrativo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Happiness is desired and it‘s a goal and despite being subjective, it can be 

measured. Some researchers defined it as the way someone evaluates his life in a 

general manner besides his economic, health and social status. Nowadays there is a 

search for the best way to measure it. The first attempt had occurred at Far East, in 

Bhutan, during the 70‘s. Today, UN (United Nations) has an index, the HPI (happy 

Planet Index) that can rank the countries according to the level of happiness and can 

be associated with GDP (gross domestic product) and HDI (human development 

index). In a small fashion, this concept is also utilized inside private organizations 

and there are apps for tablets and cells phones for this purpose. In this research, the 

authors evaluate the happiness perception level within two different groups of 

professionals, the first working at the administrative section and the second involving 

nurses. The two groups were composed by thirty subjects and work at a general 

educational hospital. For this purpose, they used the Oxford Happiness Report index 

with 29 items and the SF 36 report. By statistic analyses the authors correlated the 

different aspects of happiness within the two groups. Using social demographic 

questionnaire, the two groups were compared according to the happiness level and 

then with the SF 36 results. There were no significant differences between the two 

groups. The average happiness level were 4.70 for the administrative group and 4.52 

for the nurse group. The Scale varies between 1, bad level of happiness until 6, 

excellent level of happiness. 

Key Words: Happiness, Quality of life, Health, Hospital, Nursing, Administrative 

Personnel.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Conceito de felicidade 

 

Hoje no mundo se fala muito em ―felicidade‖, porém isso não é algo atual. 

Sempre se valorizou e buscou a ―felicidade‖, como a ―Pedra Filosofal‖, como uma 

força motriz que dá esperança e motiva o ser humano. 

―Para mim, o próprio objetivo da vida é perseguir a felicidade. Isto está claro. 

Se acreditamos em religião, ou não; se acreditamos nesta religião ou naquela; todos 

estamos procurando algo melhor na vida. Por isso, para mim, o próprio movimento 

da nossa vida é no sentido da felicidade...‖ Palestra Dalai Lama para platéia no 

Arizona 1993.1 

Felicidade segundo o dicionário Michaelis é o estado de quem é feliz; ventura; 

bem-estar, contentamento; bom resultado, bom êxito; felicidade eterna: bem-

aventurança.2 

Em Latim, a palavra felix (genitivo felicis) queria dizer originalmente: "fértil", 

"frutuoso" ("que dá frutos"), "fecundo". Mais tarde felix tornou-se sinônimo de 

"afortunado", "alegre", "satisfeito". A raiz de felix é indo-europeia: *dhe(i) 

"amamentar".3 

Na antiga Grécia,palavras como ―feliz‖, ―abençoado‖, ―próspero/prosperidade‖, 

conceituariam a felicidade.4 

A palavra principal usada, porém em grego antigo, é eudaimonia e eudaimon 

que, é o adjetivo para ―feliz‖.4  De acordo com sua etimologia eudaimonia significa 

―que tem um poder divino (daimon) bem disposto (eu)‖. 

Para os seus pensadores, felicidade era uma benevolência concedida pelos 

deuses, pois era feliz aquele que desfrutava do favor dos daimones, dos poderes 

divinos. O que também se denominava ―prosperidade‖, em todos os sentidos.5   

Os conceitos e definições sobre felicidade das grandes mentes que passaram 

pela Terra, se afunilam e se harmonizaram, divergindo apenas na forma ou dialética. 

Os filósofos da escola Pitagórica, consideravam como uma comunidade ideal, 

aquela em que seus habitantes se sentissem satisfeitos com suas vidas. 

Para Platão, a felicidade estava relacionada com a virtude. "Os felizes são 

felizes por possuírem a justiça e a temperança; os infelizes são infelizes por 

possuírem a maldade", diz ele em Górgias; no Banquete são chamados de felizes 

http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=386
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=568
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=963
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=1492
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=4830
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=1539
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=1996
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"aqueles que possuem bondade e beleza" (no sentido de beleza interior), e estas 

virtudes. Ainda segundo Platão, em sua obra máxima, ‗A República‘, felizes são os 

que têm a capacidade da alma de cumprir seu dever e a felicidade é fruto da 

vivência de determinadas virtudes como são a sabedoria, a coragem e a 

temperança.6 

Não podemos ser felizes enquanto dominados pelas paixões, pois estas 

fazem com que nós tenhamos reações por impulsos violentos do nosso corpo, que 

tiram o nosso bom senso, que são sempre perigosos e contraditórios e acabam 

causando sofrimento e culpa.6 

Também para Sócrates, ter autocontrole é indispensável para sermos felizes. 

Segundo Sócrates, a felicidade não pode vir das coisas exteriores, do corpo, mas 

somente da alma, porque esta e só esta é a sua essência. E a alma é feliz quando é 

ordenada, virtuosa.  "Para mim, quem é virtuoso, seja homem ou mulher, é feliz, ao 

passo que o injusto e malvado é infeliz‖. Assim como a doença e a dor física são 

desarmonia do corpo; a saúde da alma é harmonia da alma — e essa ordem 

espiritual ou harmonia interior é a felicidade. O homem virtuoso não pode sofrer 

nenhum mal, nem na vida, nem na morte. Sócrates tinha a  convicção de que a 

virtude já tem o seu prêmio intrinsecamente, em si mesma, essencialmente: vale a 

pena ser virtuoso porque a própria virtude já constitui um fim. O homem pode ser 

feliz nesta vida, independente das circunstâncias em que vive, ele é o criador da sua 

própria felicidade ou infelicidade.7 

O Dalai Lama acredita em uma docilidade, bondade essencial de todos os 

seres humanos, no valor da compaixão, em uma política de benevolência e uma 

percepção de que há algo comum entre todas as criaturas vivas que as faz capaz de 

encontrar a felicidade se cultivar estas virtudes e não olhar as diferenças uns nos 

outros. E embora não seja fácil alcançar a felicidade genuína e duradoura, ela é algo 

que se pode realizar.1 

Da Grécia Antiga temos ainda dois conceitos associados à felicidade:  

- O estoicismo que parte do princípio de que o universo tem uma natureza 

racional, para o homem manter o equilíbrio com ele deve ser também racional sem 

paixões, angústias, alegrias, dissabores e sofrimentos espirituais. As glórias e as 

perdas da vida devem ser suportadas serenamente para não perturbar a alma.  

A felicidade seria alcançada pela virtude estóica. 

http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=3502
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=549
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=2649
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=640
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=3096
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=665
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=909
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=3866
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=3588
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=163
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=731
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=2291
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=1119
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=568
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=3673
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=2820
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- O hedonismo, propunha que o bem é tudo aquilo que traz prazer imediato, 

Epicuro de Samos (341-270 a.C.) aprimorou o conceito ao dizer que o bem não era 

o que conduzia a qualquer prazer, mas a prazeres ―calmos‖, ao invés dos intensos, 

8 

Na Bíblia podemos encontrar diversas passagens sobre Felicidade: 

―Felicidade dos que temem a Deus‖ - ...Meu filho conserva tua alma na 
doçura, e dá-lhe a honra que merece… (Eclesiástico 10.11) 
...Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e 
nela persevera – não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como 
cumpridor fiel do preceito – este será feliz no seu próprio ceder. (Epístola de 
São Tiago 1 - 25) 

 

A busca individual pela felicidade pressupõe a observância da felicidade 

coletiva. Há felicidade coletiva quando são adequadamente observados os itens que 

tornam mais feliz a sociedade, ou seja, justamente os direitos sociais – uma 

sociedade mais feliz é uma sociedade mais bem desenvolvida, em que todos 

tenham acesso aos básicos serviços públicos de saúde, educação, previdência 

social, cultura, lazer, dentre outros. 

A felicidade está presente em constituições de vários países há muito tempo 

como: na Declaração de Direitos da Virgínia (EUA, 1776), o direito de buscar e 

conquistar a felicidade; na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(França, 1789) há a primeira noção coletiva de felicidade, determinando-se que as 

reivindicações dos indivíduos sempre se voltarão à felicidade geral, atualmente na 

Carta Francesa de 1958 consta a adesão do povo francês aos Direitos Humanos 

consagrados na Declaração de 1789, dentre os quais se inclui à felicidade geral. No 

Reino do Butão, que tem o Índice Nacional de Felicidade Bruta (―INFB‖), no artigo 9º 

da Constituição consta como dever o índice e o artigo 20, item 1 estabelece que o 

Governo deverá garantir a felicidade do Estado. O artigo 13º da Constituição do 

Japão e o artigo 10º da Carta da Coréia do Sul: o primeiro determina que todas as 

pessoas têm direito à busca pela felicidade, desde que isso não interfira no bem-

estar público, devendo o Estado, por leis e atos administrativos, empenhar-se na 

garantia às condições por atingir a felicidade; o segundo estatui que todos têm 

direito a alcançar a felicidade, atrelando esse direito ao dever do Estado em 

confirmar e assegurar os direitos humanos dos indivíduos.9 

O Congresso Brasileiro aprovou emenda proposta pelo senador Cristovam 

Buarque, à Constituição Federal de 2010, que altera o artigo 6º. da mesma, para 
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incluir o direito à busca da felicidade para cada indivíduo e pela sociedade, por meio 

da dotação pelo Estado e pela própria sociedade das adequadas condições de 

exercício desse direito. 

Art. 1º O art. 6º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 6º São direitos sociais, essenciais à busca da felicidade, a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entre em vigor na data da sua publicação. 

Quando se fala em "felicidade‖, estamos frente a um assunto delicado e ―precioso‖ 

que exige muito ―cuidado‖. Este conceito é também considerado relativo, subjetivo, e 

não ―palpável‖, portanto de difícil mensuração. 

Por outro lado, de certo modo, é o grande desfecho de vários problemas. 

Todos buscam felicidade e caminham em direção a ela, vivem para obtê-la. 

Entendo que as pessoas confundem felicidade com euforia e alegria, que é 

um instante, uma emoção sentida ao se conseguir algo que se quer, mas passageiro 

e efêmero. Felicidade é um estado, algo a ser conquistado com esforço e coragem, 

e para tanto é necessário, diferentemente da euforia, abrir mão de algo, ou aceitar 

os acontecimentos com sabedoria, contemporizar – evitando situações de conflito, 

ser altruísta – abrir mão muitas vezes do que se quer para não prejudicar alguém, 

compreender – entender as pessoas dentro das possibilidades e conhecimentos 

delas, não julgar nem mesmo a si mesmo, saber distinguir a efemeridade das 

coisas, e encontrar na misericórdia e benevolência um grande objetivo a ser 

perseguido. 

Cada pessoa possui um pouco destes predicados, algumas mais, outras 

menos, (todos têm um pouco de princípios que definem o tamanho de cada pessoa 

em relação a uma certa escala de valores morais), e através disso podemos verificar 

que algumas conseguem dizer o quanto são mais ou menos felizes em relação as 

suas existências ou vidas, em minha análise e opinião como pesquisadora. 

Desta forma, felicidade pode ser determinada por certas características da 

personalidade, de escolhas ou de atitudes.   
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1.2. Medindo a Felicidade Coletiva 

 

Sendo a felicidade a razão maior da vida, existe lógica no fato de os governos 

terem como prioridade desenvolver, implementar e melhorar as condições que a 

favoreçam.8 

A proposição e ação de medir felicidade surgiram no Butão, país asiático na 

região do Himalaia, a partir do pressuposto de que felicidade é um fator que interfere 

no crescimento, desenvolvimento e até mesmo no índice de mortalidade geral de 

uma Nação. 

Foi criado, na década de 1970, o conceito de Felicidade Interna Bruta (FIB).  

No dia 02 de junho de 1974, em discurso, Jigme Singye Uvang Chuck, rei do 

Butão, disse: 

―[...] Quaisquer que sejam as metas que tenhamos – e não importa o quanto essas 

metas mudem neste cambiante mundo – em última instância, sem paz, segurança, e 

felicidade, nada temos‖. 

Ele tinha 18 anos e se convertia no monarca mais jovem do mundo.  E no dia 

18 de julho de 2008 foi aprovada a Carta Magna cujo artigo 9.2 estabelece: 

O Estado se esforçará para promover as condições que permitam a obtenção 

da felicidade interna bruta. 

Em 24 de março de 2008 foram realizadas eleições parlamentares e quem 

ganhou foi o Partido da Paz e da Prosperidade, do atual Primeiro Ministro Jugmi 

Thirley. 10 

O Sr. EXMO 1º. Ministro do Butão JIGMI Y. THINLEY na 4ª. Conferencia 

Internacional sobre o FIB em seu discurso fez as seguintes reflexões: ―[...] A 

felicidade interna bruta é muito mais importante que o produto interno bruto‖. 11 

O FIB analisa 73 variáveis distribuídas em nove dimensões: padrão de vida, 

gestão equilibrada, uso do tempo, governança, educação, saúde, vitalidade 

comunitária, meio ambiente, cultura e bem-estar psicológico. O índice varia de zero 

a dez. Tais dimensões são percebidas e construídas por meio da aplicação do 

questionário FIB junto à população local que responde anualmente às perguntas 

abrangentes sobre estes 9 aspectos.  

Após a implantação do FIB, as políticas públicas balizadas pelo novo índice 

conseguiram avanços como diminuição da taxa de mortalidade infantil e o aumento 

da expectativa de vida. 12 
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Foi criado, a partir da idéia do FIB, e conforme revisão da literatura, um índice 

mundial para verificar o desenvolvimento dos países, do ponto de vista do bem-estar 

humano, que usa em seu nome o conceito de felicidade, denominado ―Happy Planet 

Index‖ (HPI). Este índice foi criado por não ser suficiente apenas medir o 

desempenho dos países pelos fatores econômico-financeiros (PIB), e através do 

crescimento e desenvolvimento humano (IDH). 

O PIB (Produto Intero Bruto) é um dos principais indicadores de uma 

economia. Ele afere o valor de toda riqueza gerada em um país.13 

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) - foi criado para oferecer um 

contraponto para o PIB, que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista 

indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH 

pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Apesar de 

ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, o IDH não abrange todos 

os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da "felicidade" das 

pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se viver".  

Os três pilares que constituem o IDH são: saúde, educação e renda.14 

O HPI tem por objetivo medir, país por país, a eficiência ambiental com a qual 

as pessoas vivem vidas longas e felizes. Este índice foi desenvolvido pela NEF- The 

New Economics Foundation para a ONU.15 

A New Economics Foundation (NEF) foi criada em 1986 pelos líderes do The 

Other Economic Summit (TOES), um organismo que forçava a inclusão de questões 

como o endividamento internacional nas agendas de discussão do G-7, grupo que 

reúne as sete nações democráticas mais industrializadas do mundo. Como centro de 

estudos e ações independentes, com o objetivo de inspirar e demonstrar o real bem-

estar econômico, a organização tem como objetivo melhorar a qualidade de vida 

promovendo soluções inovadoras que desafiam o pensamento tradicional sobre 

questões econômicas, ambientais e sociais. O Happy Planet Index (HPI) foi lançado 

em julho de 2006, e o relatório da NEF, Happy Planet Index: Índice de bem-estar 

humano e impacto ambiental foi publicado em associação com a instituição sem fins 

lucrativos Friends of the Earth.16 

Segundo o Relatório de 2012 sobre o HPI15, há a incorporação de três 

indicadores separados: a pegada ecológica, a satisfação com a vida e a expectativa 

de vida. Os cálculos estatísticos que embasam o HPI são bastante complexos 
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(possuem variáveis que foram incorporadas à fórmula para correções estatísticas). 

Entretanto, conceitualmente, o raciocínio é direto e intuitivo: O HPI é calculado pela 

multiplicação do nível de satisfação com a vida pela expectativa de vida. Esse 

resultado é dividido pelo impacto ambiental de cada país, fator que inclui as 

emissões de gás carbônico. Esta fórmula descrita para o cálculo do HPI pela NEF- 

The New Economics Foundation é composta por: 

 

Índice do Planeta Feliz ≈ Bem Estar x Expectativa de Vida 

_____________________________________ 

Pegada Ecológica 

a) Expectativa de Vida: 

Reflete o número de anos esperado que um recém-nascido de determinado 

país pode viver de acordo com a taxa de mortalidade desse mesmo país. É uma 

medida de saúde.15 

b) Bem-Estar: 

O bem-estar aqui descrito é uma das definições de felicidade e pode ser 

avaliado através  questão chamada de "escada da vida" . 

- “Escada da Vida”:  

É uma pesquisa realizada através de entrevistas com pessoas, onde é 

solicitado aos participantes para imaginar uma escada, no qual 0(zero) representa a 

pior vida possível e 10(dez) a melhor vida possível, e relatar a etapa da escada que 

estão atualmente.15 

c) Pegada Ecológica: 

Trata-se de uma medida da demanda humana sobre a natureza. Ele mede a 

quantidade de terra necessária para sustentabilidade de padrões de consumo de 

determinado país. Nela está incluída a relação área/superfície necessária para 

fornecer os recursos renováveis,principalmente alimentos e produtos oriundos da 

madeira, a área ocupada pela infra-estrutura e a área necessária para absorver as 

emissões de CO2. Inclui as áreas/superfícies relacionadas a importações, por 

exemplo, as emissões de CO2 associadas com a produção de um telefone móvel 

fabricado na China, mas em seguida comprado por alguém que vive no Brasil, vão 

contar para o Brasil (Pegada Ecológica, do Brasil, não da China). 

Calcula também a biocapacidade para os países e para a mundo como um 

todo. Esta é uma medida de como a terra está disponível tanto para produzir os 
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recursos e serviços cujo consumo é medido pela Pegada Ecológica.A Pegada 

Ecológica avalia o impacto global que um país gera no planeta pelo ciclo de um ano, 

pelo consumo dos recursos naturais e desgaste gerado no mesmo. 

Ambas as dimensões Pegada Ecológica e biocapacidade são medidas em 

termos de hectares globais (g ha), o que representa um hectare de terra 

com a biocapacidade produtiva média. 

Combinando os dados da biocapacidade  com a população global, podemos 

trabalhar um limite superior de consumo que poderia ser sustentado por todos no 

planeta, mantendo-se dentro dos limites ambientais vigentes, que – atualmente é de 

1,8 g ha per capita.15 

O primeiro Relatório do HPI foi divulgado em 2012 pela NEF e englobou 151 

países, o Brasil ficou com o 21º. Lugar, à frente de países como Canadá, Japão, 

França, Espanha, Alemanha e Itália.16 
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Figura 1 - Relatório de 2012 dos países segundo o HPI, publicado pela NEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório 2012 NEF.
15

 

 

No último Relatório de 2014-2015, gerado também pela NEF, o Brasil já 

passou para o décimo sexto lugar no Ranking dos países mais felizes do mundo, 

dentre 156 países avaliados pela ONU.17 

 

 

 

 Countries by Rank Order

   (countries can also be sorted on HPI colour using collumn C which is hidden)

HPI 

Rank
Country

Sub-

Region

Life 

Expectancy

Well-being

(0-10)

Footprint

(gha/capita)

Happy Planet 

Index

1 Costa Rica 1a 79.3 7.3 2.5 = 64.0

2 Vietnam 6c 75.2 5.8 1.4 = 60.4

3 Colombia 1b 73.7 6.4 1.8 = 59.8

4 Belize 1a 76.1 6.5 2.1 = 59.3

5 El Salvador 1a 72.2 6.7 2.0 = 58.9

6 Jamaica 1a 73.1 6.2 1.7 = 58.5

7 Panama 1a 76.1 7.3 3.0 = 57.8

8 Nicaragua 1a 74.0 5.7 1.6 = 57.1

9 Venezuela 1b 74.4 7.5 3.0 = 56.9

10 Guatemala 1a 71.2 6.3 1.8 = 56.9

11 Bangladesh 5a 68.9 5.0 0.7 = 56.3

12 Cuba 1a 79.1 5.4 1.9 = 56.2

13 Honduras 1a 73.1 5.9 1.7 = 56.0

14 Indonesia 6c 69.4 5.5 1.1 = 55.5

15 Israel 3b 81.6 7.4 4.0 = 55.2

16 Pakistan 5a 65.4 5.3 0.8 = 54.1

17 Argentina 1b 75.9 6.4 2.7 = 54.1

18 Albania 7b 76.9 5.3 1.8 = 54.1

19 Chile 1b 79.1 6.6 3.2 = 53.9

20 Thailand 6c 74.1 6.2 2.4 = 53.5

21 Brazil 1b 73.5 6.8 2.9 = 52.9

22 Mexico 1a 77.0 6.8 3.3 = 52.9

23 Ecuador 1b 75.6 5.8 2.4 = 52.5

24 Peru 1b 74.0 5.6 2.0 = 52.4

25 Philippines 6c 68.7 4.9 1.0 = 52.4

26 Algeria 3a 73.1 5.2 1.6 = 52.2

27 Jordan 3b 73.4 5.7 2.1 = 51.7

28 New Zealand 2a 80.7 7.2 4.3 = 51.6

29 Norway 2d 81.1 7.6 4.8 = 51.4

30 Palestine 3b 72.8 4.8 1.4 = 51.2

31 Guyana 1a 69.9 6.0 2.1 = 51.2

32 India 5a 65.4 5.0 0.9 = 50.9

33 Dominican Republic 1a 73.4 4.7 1.4 = 50.7

34 Switzerland 2c 82.3 7.5 5.0 = 50.3

35 Sri Lanka 5a 74.9 4.2 1.2 = 49.4

36 Iraq 3b 69.0 5.0 1.4 = 49.2

37 Laos 6c 67.5 5.0 1.3 = 49.1

38 Kyrgyzstan 7a 67.7 5.0 1.3 = 49.1

39 Tunisia 3a 74.5 4.7 1.8 = 48.3

40 Moldova 7b 69.3 5.6 2.1 = 48.0

41 United Kingdom 2c 80.2 7.0 4.7 = 47.9

42 Morocco 3a 72.2 4.4 1.3 = 47.9

43 Tajikistan 7a 67.5 4.4 0.9 = 47.8

44 Turkey 3b 74.0 5.5 2.6 = 47.6

45 Japan 6b 83.4 6.1 4.2 = 47.5

46 Germany 2c 80.4 6.7 4.6 = 47.2

47 Syria 3b 75.9 4.1 1.5 = 47.1

48 Austria 2c 80.9 7.3 5.3 = 47.1

49 Madagascar 4a 66.7 4.6 1.2 = 46.8

50 France 2c 81.5 6.8 4.9 = 46.5

51 Italy 2e 81.9 6.4 4.5 = 46.4

52 Sweden 2d 81.4 7.5 5.7 = 46.2

53 Armenia 7a 74.2 4.4 1.7 = 46.0

54 Uzbekistan 7a 68.3 5.1 1.8 = 46.0

55 Georgia 7a 73.7 4.1 1.4 = 46.0

56 Saudi Arabia 3b 73.9 6.7 4.0 = 46.0

57 Paraguay 1b 72.5 5.8 3.0 = 45.8

58 Nepal 5a 68.8 3.8 0.8 = 45.6

59 Cyprus 2e 79.6 6.4 4.4 = 45.5

60 China 6a 73.5 4.7 2.1 = 44.7

61 Myanmar 5a 65.2 5.3 1.9 = 44.2

62 Spain 2e 81.4 6.2 4.7 = 44.1

63 Korea 6b 80.6 6.1 4.6 = 43.8

64 Bolivia 1b 66.6 5.8 2.6 = 43.6

65 Canada 2b 81.0 7.7 6.4 = 43.6
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Figura 2 - Relatório de Felicidade do Mundo de 2015 – World Happiness Report 

2015, pela NEF. 

 
 

Fonte: Relatório 2015 NEF.
17

  

A medição de 2015 o HPI engloba outros aspectos como: Percepção da 

corrupção, Generosidade, Suporte Social e Medo de fazer escolhas na vida. 

Desde que foi lançado e medido em 2006 o primeiro HPI, muitas 

iniciativas de medição, liderados por governos, organizações supranacionais, 

ONG´s, iniciativas privadas e acadêmicos, têm surgido. Em 2011, a Assembléia 

Geral da ONU aprovou, por unanimidade, a Resolução 65/309, que convida os 

Estados-Membros a prosseguir na elaboração de medidas adicionais para melhor 

captar a importância da busca da felicidade e bem-estar em desenvolvimento para 

orientar suas políticas públicas.16 

Inúmeras iniciativas já têm sido tomadas e praticadas com esse objetivo, 

pulverizadas pelo mundo todo, e países como Estados Unidos, Canadá, Suécia, Grã 

Bretanha, vêm tratando o assunto e já desenvolveram índices alternativos para 

mensurar a Felicidade. 18 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLqTzqTgg8kCFQVCkAodut0Akg&url=http://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-is-5th-happiest-place-on-earth-ubc-study/article24073929/&psig=AFQjCNFR3qXfi9HXG7Amfcm4_fH7mGl7lg&ust=1447172356354593
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Pesquisas no mundo inteiro demonstram que a felicidade influi em 

comportamentos como: criatividade, produtividade, facilidade de comunicação, 

convívio e saúde. 19  

No Brasil, estudos de medição da felicidade foram aplicados em várias 

cidades como Bento Gonçalves, Itapetininga, Fortaleza, por iniciativa da Dra. Susan 

Andrews do Instituto Visão Futuro, porém essas iniciativas ainda não validaram um 

indicador para o Brasil, e esses estudos se basearam na aferição através do FIB. 

Com os resultados obtidos foram implantadas diversas ações em busca de um 

―aumento‖ na promoção da ―felicidade‖ e bem-estar social, objetivo principal do 

Instituto Visão Futuro. 20 

Os pesquisadores Fábio Gallo e Wesley Mendes, ambos da área de finanças 

da Fundação Getúlio Vargas – FGV estão adaptando um índice à realidade 

brasileira, eles visam a que este índice auxilie na elaboração de políticas públicas. 21 

O índice é denominado Well Being Brazil (WBB) - Índice de Bem-Estar Brasil. 

Para a estruturação e validação do índice foi disponibilizada no site da MyFunCity 

uma pesquisa estruturada com questionários em profundidade. Dez temas são 

analisados: clima e atividades ao ar livre, transporte e mobilidade, família, redes de 

relacionamento, profissão e dinheiro, educação, governo, saúde, segurança e 

consumo.  

O questionário completo está disponível tanto em português quanto em inglês 

no site www.wbbindex.org.22 

Quero fazer aqui uma observação, que as iniciativas descritas de mensuração 

da felicidade, tanto a iniciativa oriunda do governo do Butão quanto às da ONU e do 

Brasil, visam à avaliação de uma comunidade. 

 

1.3. Medindo a Felicidade Individual 

 

Quando, porém buscamos medir a felicidade de cada pessoa, os parâmetros 

devem ser outros já que além do local onde vivem devem-se considerar suas 

aspirações, expectativas de vida e mesmo história pregressa. 

A medida da felicidade de um grupo de pessoas em ambiente de trabalho e 

sociais não têm um índice validado, por isso opta-se por medi-la individualmente e 

depois destacar os aspectos da vida em comum como, por exemplo, condições de 

trabalho. Outra questão é a abordagem de questões específicas de cada ambiente 

http://www.wbbindex.org/
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ou instituição que nem sempre são possíveis ser avaliados com instrumentos 

quantitativos. 

Portanto, nesta pesquisa optamos por usar um índice para avaliação 

individual da felicidade, traduzido e validado no Brasil, (Airton Rodrigues, José Ap. 

da Silva – 2007) que é o Questionário de Felicidade de Oxford (Oxford Happiness 

Questionnaire - OHQ); (Argyle, Martin e Crossland, 2001).23 Utilizaremos também 

outras variáveis para complementar nossa análise tais como a avaliação da 

qualidade de vida, dados demográficos e ainda algumas características sociais de 

nossa amostra. 

Ainda em relação à medida individual de felicidade, é preciso mencionar que 

existem outros instrumentos validados no Brasil como, por exemplo, a Escala Geral 

de Felicidade de Lyubomirsky e Lepper (1999), uma avaliação global do quanto uma 

pessoa é feliz ou infeliz. A escala é composta por quatro itens onde os dois iniciais 

procuram caracterizar o pesquisado de forma absoluta, quanto ele se considera feliz, 

e de forma relativa, comparando-se a outros, e o quanto se sente feliz. Os outros 

dois itens descrevem indivíduos felizes e infelizes, respectivamente e solicita aos 

respondentes que quantifique o grau em que as afirmações convergem em sua 

forma de ser. 23 

O Índice de Felicidade Global desenvolvido por Bradburn (1969) composto 

por uma única questão simples e de fácil compreensão - ―Considerando todas as 

coisas, quão feliz você está nos dias atuais?‖ - que deve ser respondida em uma 

Escala Likert de sete pontos, variando de ―Não muito feliz‖ (correspondendo a 1) a 

―Muito feliz‖ (correspondendo a 7). Permite a medida da autoavaliação individual por 

intermédio da felicidade percebida no momento presente. 24 

Outro instrumento presente na literatura é o Inventário de Felicidade de 

Oxford - OHI, que deu origem ao OHQ, usado nesta pesquisa. O OHI é uma versão 

mais extensa do que o OHQ. Foi usado no Brasil em uma pesquisa para dissertação 

de mestrado no Departamento de Psicologia da PUC de São Paulo.25 

O mundo inteiro hoje está voltado para esta visão e cada vez mais a iniciativa 

pública e privada vem buscando formas de medir e avaliar a felicidade dos 

indivíduos como meio para melhorar o ambiente de trabalho, a motivação dos 

colaboradores, a produtividade, o absenteísmo, a rotatividade e a lucratividade das 

empresas e órgãos governamentais.  
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Em um estudo, pesquisadores compararam ao longo de 6 anos o 

desempenho organizacional das 100 Melhores Empresas para trabalhar com dois 

grupos de empresas, um idêntico (100 Melhores) e o mercado geral das empresas 

abertas. Descobriram que as atitudes dos funcionários nas ―100 Melhores‖ eram 

altamente positivas e estáveis no período estudado. Os índices de retorno sobre os 

ativos e o valor de mercado das ações, comparado com seu valor patrimonial, eram 

geralmente melhores do que os outros grupos. Estabelecendo um forte vínculo entre 

as atitudes dos funcionários e o desempenho da organização. Estas ―100 Melhores‖ 

quanto ao lucro superaram o mercado em geral (retorno acumulado). (As 100 

Melhores de Fortune Vs. Retorno anual do mercado de ações, 1998-2001, 

Adaptação de N.Watson, Happy companies make happy investments, ―Fortune, May 

27, 2002, 162). 26 

Até mesmo a tecnologia está envolvida com o tema felicidade, alguns 

aplicativos foram desenvolvidos para mensurar o humor e a percepção de 

funcionários de empresas quanto a sua ―felicidade‖. Um deles, o Tyne Pulse, permite 

que os funcionários falem sobre os problemas que passam ou encontram na 

empresa de forma anônima. Para o proprietário da empresa Killer Infographics, em 

Seattle (EUA), Amy Balliet, reter os funcionários é fundamental para o seu 

crescimento e perenidade e para tanto é preciso mantê-los ―felizes‖. Pesquisas 

indicam que funcionários satisfeitos tendem a ser mais produtivos, conforme David 

Niu, o criador do aplicativo Tyne pulse. Para criar seu aplicativo passou meses 

viajando e conversando com funcionários sobre os seus maiores problemas 

coorporativos, além de ler as pesquisas anuais destes. Semanalmente as chefias 

recebem resultados quanto ao humor dos seus funcionários, e podem modificar as 

atitudes e a própria estrutura das pesquisas no aplicativo. Outro recurso é a 

plataforma on line Work.com, que mede se os funcionários estão felizes ou não.Os 

funcionários têm perfis, como uma rede social, que mostram suas vivências e 

objetivos a serem atingidos. O dono da plataforma é Nick Stein e para ele os 

funcionários sentem que devem ter promoções muito antes começar a expressar 

isso a suas chefias. Podem trocar comentários diários em vez das avaliações 

anuais. 27 

Existem também aplicativos usados para monitorar a saúde que estão sendo 

utilizados no ambiente de trabalho, como meio para avaliar o humor dos 

funcionários, como o Cardilio aplicativo que mede batimentos cardíacos usando uma 
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câmera de IPhone, e o Affectiva, usado para "ler" emoções a partir das expressões 

faciais das pessoas, Bandu, aplicativo que mede o nível de estresse com um relógio 

em contato com o pulso, dentre outros.27,28 

Algumas empresas incorporaram a felicidade, aos seus objetivos e metas 

juntamente com objetivos como lucro e aumento da produtividade, como é o caso da 

Coca Cola; a Zappos (empresa pioneira na venda de calçados pela internet e que foi 

adquirida por U$ 1 bilhão pela Amazon) mostra como é possível criar uma cultura 

voltada para a felicidade, conciliando lucro e paixão;Apsen ( indústria farmacêutica 

nacional que existe há mais de 40 anos), no livro A empresa sorriso, Floriano Serra 

gestor da empresa, apresenta as idéias que utilizou para implantara gestão do bem 

fazendo com que a empresa fosse eleita como uma das melhores empresas 

brasileiras para se trabalhar por 5 anos consecutivos; a Webgoal e a Bluesoft 

cultivam a felicidade no trabalho a partir de uma cultura focada em pessoas 

percebida no ambiente de trabalho e na gestão dos seus negócios, baseada em 

autoorganização e autogerenciamento das pessoas. Existem vários índices para 

medir felicidade no trabalho como, por exemplo, o Happiness Canvas (Matheus 

Haddad), Happiness Poker, Crisp Happiness (Henrik Kniberg). 29 

A Natura utilizou uma variação do FIB do Butão o EndoFIB, para avaliar 50 

funcionários voluntários, conta Estelita Thiele ouvidora da Natura que participou da 

primeira pesquisa. 30 

O The Great Brain Experiment, um aplicativo, foi utilizado por pesquisadores 

britânicos da College London University (UCL) para prever a felicidade através de 

uma equação criada por eles. O usuário participa de um jogo em que os resultados 

variam conforme os riscos assumidos. O programa foi considerado confiável para 

um estudo do comportamento cognitivo. Este aplicativo é utilizado por 18 mil 

pessoas. Anteriormente haviam comprovado através de um estudo com 26 pessoas 

onde tomografias comprovaram que a felicidade estava ligada a atividades em uma 

área do cérebro ligada a produção de dopamina, substância que induz o bem-estar. 

O pesquisador Robb Rutledg declarou ―Estamos satisfeitos com o fato de que a 

nossa equação explica a felicidade satisfatoriamente. Mesmo com tantos 

participantes, a relação entre recompensas, expectativas e felicidade é 

surpreendentemente consistente."31 

Mas é preciso ter e enxergar um propósito no trabalho executado, conforme a 

consultoria Delivering Happiness, nascida a partir do livro de mesmo nome do autor 

http://www.zapposinsights.com/culture-book/international
http://www.zapposinsights.com/culture-book/international
http://www.apsen.com.br/
http://www.webgoal.com.br/
http://www.bluesoft.com.br/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.417244364990025.92062.198422810205516&type=1&l=0d9262707f
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Tony Hsieh, a empresa tenta avaliar como as empresas podem deixar seus 

funcionários mais felizes e conseguir maiores lucros ao mesmo tempo. Para a 

executiva-chefe da consultoria, Jenn Lim, empregados felizes existem em empresas 

que conhecem seus valores, e isso é mais importante do que quaisquer ferramentas 

e tecnologia. "São coisas básicas - se não temos valores, o resto é uma causa 

perdida", opina. "O fato de não fazer esses questionamentos) explica por que nós, 

como sociedade, não conseguimos sustentar nossa felicidade.27 

 

1.4. Felicidade e sua relação com a saúde 

 

Para Yones, apud Carvalho (2010:22):  

O bem estar mental e emocional dos cidadãos melhora seu desempenho e 
alarga os recursos intelectuais, físicos e sociais de uma nação. Pesquisas 
demonstram que pessoas felizes possuem hábitos mais saudáveis, valores 
de pressão arterial mais adequados, possuem sistema imunológico mais 
forte e níveis mais elevados de resistência. Eles causam menos impacto no 
sistema nacional de educação. Cidadãos, com melhor saúde emocional e 
mental, são mais fáceis de trabalhar e de se relacionar, são mais criativos e 
superam colegas menos felizes nos processos de solução de problemas, 
inovação, persistência e produtividade. 

32 

 

Na Grécia Antiga, no ―Templo do Sono - de Asclépio‖, foi onde se tem o 

registro de um dos primeiros ―hospitais‖. Hipócrates estudou em um desses templos. 

O tratamento dos doentes era baseado na recuperação da autoestima, confiança em 

si mesmo e felicidade. Tratava o indivíduo e não a doença, a causa raiz e não seus 

sintomas ou efeitos. 33 

Vários estudos têm demonstrado que o estado de felicidade tem relação com 

indicadores de saúde como: menor mortalidade; menor índices de marcadores 

hormonais, inflamatórios e do ritmo cardíaco associados ao estresse. Melhor índice 

de energia, sistema imunológico, saúde física e mental. 34–36 

Alguns estudos realizados no Brasil relacionaram felicidade e saúde, 

abordando também o bem-estar subjetivo - BES, como o ―Estudo Científico da 

felicidade e a promoção da saúde (mai-jun/2010), que é uma revisão integrativa da 

literatura sobre o tema e conclui que os resultados confirmam a atualidade e 

pertinência do mesmo para a promoção a saúde e a necessidade de investigações 

relacionadas à prática dos profissionais de saúde. 37 

Na bioquímica do corpo humano, uma das substâncias associadas à 

felicidade é o hormônio cortisol, produzido pelas glândulas suprarrenais. Pessoas 
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felizes tendem a ter 32% menos cortisol. Em contrapartida, o hormônio é encontrado 

em abundância em pessoas com alto nível de estresse. Quando uma pessoa está 

infeliz, seu fígado está infeliz, seu estômago está infeliz, sua pele está infeliz. E da 

mesma forma os reflexos negativos se espalham pelo corpo inteiro. Muitos estudos 

detectaram, de formas claras e convincentes, que pessoas felizes tendem a viver 

mais e com melhores condições de saúde do que pessoas infelizes. 19,34,38,39 

Na psicologia, uma nova área denominada psicologia positiva, vem 

investigando estados afetivos, como contentamento, resiliência, otimismo, qualidade 

de vida, gratidão e a felicidade. 19,38 

Existe também a biopsicologia que é um termo usado por cientistas para o 

estudo científico da biologia do comportamento e processos mentais, refere-se ao 

relacionamento entre psicologia e biologia, que é denominado de medicina corpo-

mente ou psiconeuroimunologia. ―Confirma o que a neurologista Candace Pert diz, 

que cada mudança de humor é acompanhada por uma cachoeira de moléculas de 

emoção‖, hormônios e neurotransmissores que percorrem o organismo afetando 

cada célula. As células possuem receptores, em torno de um milhão cada uma, que 

recebem estas substâncias bioquímicas. Os hormônios são os reguladores e 

respondem ao stress liberando no organismo muitas vezes taxas elevadas de, por 

exemplo, cortisol que são prejudiciais em excesso. Depressão, segundo a definição 

da escola freudiana, é a agressão voltada para dentro. 39 

Um estudo, publicado na revista científica "Applied Psychology: Health and 

Well-Being", é uma análise de mais de 160 outros estudos, resultando em um 

levantamento abrangente que relaciona felicidade e estado de saúde das pessoas, o 

autor principal do estudo, o professor emérito de psicologia da Universidade de 

Illinois, Dr. Ed Diener, analisou oito tipos diferentes de estudos; estudos de longo 

prazo em seres humanos, testes experimentais em humanos e animais e estudos 

que avaliam o estado de saúde de pessoas estressadas por eventos naturais. A 

conclusão foi que o bem-estar subjetivo - estar feliz com a vida, não estressado e 

não deprimido - contribui para a longevidade e melhor saúde em populações 

saudáveis. Os experimentos de laboratório em humanos constataram que o bom 

humor reduz os hormônios relacionados ao estresse, aumenta a função imunológica 

e promove a rápida recuperação do coração após o esforço. Outros estudos 

concluíram que conflitos conjugais e hostilidade em casais foram associados com 

cicatrização lenta e pior resposta do sistema imunológico a doenças. Todos os 
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estudos apontaram para uma conclusão uniforme: saúde e longevidade são 

influenciadas pelo humor, segundo o Dr. Ed Diener (2011). 40 

 

1.5. Fatores que influenciam a felicidade segundo a literatura 

 

A grande maioria das pessoas acredita que, quanto mais melhorar o seu 

padrão de vida econômico, melhor será a sua vida. Mas isso é algo que os estudos 

demonstram que se aplica até determinado ponto, e não é uma verdade absoluta. 

O trabalho do economista Richard Easterlin, da Universidade da Califórnia do 

Sul, considerado um clássico das ciências sociais, feito há 35 anos, fez a seguinte 

pergunta: "Se a renda de cada pessoa do planeta for aumentada, isso aumentará a 

felicidade de todos?". A resposta foi não. Segundo Easterlin, acima da linha de 

pobreza, a capacidade de o dinheiro atrair mais felicidade é bastante relativa, 

quando as necessidades básicas relacionadas com alimento, moradia, segurança e 

emprego são atendidas, mais riqueza não garante mais bem-estar para a população 

de um país. E estabeleceu o conceito-chave no novo campo da economia da 

felicidade: "Mais não é melhor‖. 41 

Estudo do pesquisador Ruut Veenhoven, professor da Universidade Erasmus 

de Roterdam, na Holanda, demonstra que quando a renda média anual da 

população de um país chega a um determinado valor, rendas extras não deixam as 

pessoas mais felizes. Acima de um determinado patamar, satisfação e renda se 

desconectam, e não é possível estabelecer uma relação significativa entre quanto a 

pessoa ganha e seu índice de satisfação com a vida. 42 

Na literatura encontramos fatores que mais influenciam a felicidade, 

embasados em características, comportamentos ou atitudes de pessoas mais 

felizes. 

Alguns estudos apontam como atitudes ou comportamentos de pessoas mais 

felizes, a capacidade de recuperação e superação de situações adversas ou de 

perdas ou capacidade de resistir ao estresse causado por tais situações (resiliência), 

executar atividades em que encontre prazer e se sinta útil, ter uma vida social ativa 

(parentes, vizinhos, comunidade), ter objetivos alcançáveis, cultivar pensamentos 

positivos e ser otimista, viver no presente, boa autoestima, ser capaz de se 

reconhecer e aceitar críticas, ter bons relacionamentos íntimos/conjugais, estar 
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contente com sua vida, ter senso de humor, ter uma crença ou uma religião, saber 

que tem alguém que o ama, dentre outros.36,40,43,44 

Pessoas mais felizes são mais sociáveis, flexíveis, criativas e capazes de 

suportar as frustrações diárias com maior facilidade do que as infelizes, são mais 

amorosas e dispostas ao perdão e a estender a mão e ajudar aos outros. 1 

Estudos de pessoas mais felizes demonstraram que elas dedicam mais tempo 

à família e aos amigos, alimentando e desfrutando estas relações; sentem-se à 

vontade para expressar gratidão por tudo o que tem; com frequência são os 

primeiros a oferecer ajuda a colaboradores e transeuntes; são otimistas quando 

imaginam seus futuros; saboreiam os momentos da vida e tentam viver no momento 

presente; fazem do exercício físico um hábito semanal e até diário; estão 

profundamente comprometidos com objetivos e ambições por toda a vida (combater 

fraudes ou ensinar aos filhos seus valores profundamente arraigados); têm sua 

parcela de estresse, crise e até tragédia, podem se tornar tão aflitas como qualquer 

um, mas têm um equilíbrio e força para lidar e enfrentar a situação. 36 

Segundo a literatura há cinco aspectos que afetam a felicidade, são eles: 

personalidade (autoestima, otimismo, extroversão, etc.); características sócio-

demográficas (idade, sexo, etc.); fatores econômicos (renda, desemprego, inflação, 

educação, etc.); fatores contextuais e situacionais (condições de trabalho, relações 

interpessoais de amizade e com parentes, casamento, percepções sobre condições 

materiais e de saúde, etc.); e fatores institucionais (tais como participação política, 

religiosas, na comunidade, etc.). 45 

Existem estudos para melhorar os índices de felicidade das pessoas. 

Para o Dalai Lama, por meio de uma disciplina interior, podemos sofrer uma 

transformação de nossas atitudes e o modo como encaramos e abordamos a vida e 

conquistar a felicidade com o treinamento da mente. Treinamento da mente, em um 

sentido mais profundo, incluindo o desenvolvimento espiritual, do intelecto, do sentir, 

―coração‖ e mente. 1 

A biopsicologia (união da biologia com a psicologia) trabalha para melhorar as 

emoções e equilibrar as taxas hormonais. Realiza um trabalho no corpo através da 

mente, com técnicas simples como técnicas de respiração, meditação, relaxamento, 

posturas que massageiam as glândulas, alimentação, etc. Baseada em que as 

emoções positivas descarregam no organismo hormônios benéficos como a 
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ocitocina, estimulado durante relações afetivas como nas mulheres quando 

amamentam. 44 

No artigo ―Educação para Felicidade‖, Fordyce apresenta passos ou atitudes 

para ser feliz ou melhorar o grau de felicidade de uma pessoa; a Dra. Susan 

Andrews, psicóloga pela Universidade Harvard, doutora em psicologia transpessoal 

pela Universidade de Greenwich, em seu livro ―A ciência de ser feliz‖ enumera, 

comprovadamente por estudos, o que contribui para o "hábito" de ser feliz e também 

a pesquisadora e escritora Sonja Lyubomirsky, em seu livro ―A ciência da felicidade‖ 

nos dá um programa de como atingir a felicidade real e duradoura, e para isso 

descreve algumas atividades para felicidade:  

Ser mais ativo e permanecer ocupado; dedicar mais tempo à vida social; ser 

grato; ser produtivo em um trabalho útil/valorizado; organizar-se melhor; deixar de 

aborrecer-se; adequar corretamente às expectativas e as aspirações; ter uma meta 

maior; desenvolver pensamentos positivos e otimistas; estar centrado no presente; 

busca de personalidade sã; cuidar do corpo e da alma; desenvolver uma 

personalidade atrativa; ioga; meditação; massagem; respiração; perdão; praticar 

religião e espiritualidade; ser um; eliminar os sentimentos negativos e os problemas; 

expressar virtudes; evitar fazer comparações e cismar; as relações íntimas são a 

primeira fonte de felicidade; apreciar a felicidade. 

Outros estudos apontam a meditação como uma ferramenta importante para 

a busca do equilíbrio entre corpo e mente e para obter felicidade, e demonstram que 

pessoas que meditam têm melhores índices de hormônios do ―bem-estar‖. Como o 

estudo que participou em 2008 o geneticista molecular e pesquisador francês (que 

virou monge budista), Mathiu Ricard, e foi apelidado por neurocirurgiões ―o homem 

mais feliz do mundo‖ na Universidade de Wisconsin - EUA com o Dr. Richard 

Davidson. A pesquisa acompanhou por 12 anos o efeito que a meditação pode ter 

na atenção, compaixão e equilíbrio emocional. Mathiu declarou ‖Nós encontramos 

resultados promissores em praticantes de longa data, mas também encontramos 

resultados promissores em praticantes que meditaram por 20 minutos por dia 

durante três semanas‖, ele defende que é possível melhorar os níveis de felicidade 

pela meditação da mesma forma que podemos treinar os músculos praticando 

exercícios físicos. 46 
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1.6. Qualidade de vida 

 

O interesse pelo ―estilo de vida‖, surgiu quando Hipócrates descreveu que a 

origem da enfermidade se devia a causas externas ―estilo de vida‖ ou interna 

predisposição. E quando estas duas não estavam em equilíbrio aparecia a 

enfermidade. O termo ―qualidade de vida‖ surgiu no século passado, quando a ideias 

de bem-estar, advinda dos desajustes socioeconômicos precedentes da grande 

depressão dos anos 30, evolui e se difunde no pós-guerra de 1945 a 1960, como 

parte da teoria do desenvolvimento social para reordenamento geopolítico e 

restauração da ordem internacional. No pós guerra, surge a consciência de que o 

estado deve proporcionar uma qualidade de vida para o bem-estar da população. 47 

Qualidade de Vida é um dos assuntos de maior interesse e de grande 

repercussão no mundo atual. Está presente em diversos estudos científicos, é o foco 

de políticas públicas, o apelo da publicidade para venda de produtos e faz parte da 

busca da maioria das pessoas. O termo qualidade de vida se associava a melhoria 

do padrão econômico das pessoas, mas passou também a ser empregado para 

demonstrar melhoria: da saúde, da qualidade de relacionamentos, da escolaridade, 

do lazer, do trabalho e sensação de bem estar (aspectos sociais, psicológicos e 

físicos). Porém contém aspectos subjetivos e objetivos, sendo também muito 

abrangente.48 

A Qualidade de Vida tem seu conceito segundo a Organização Mundial da 

Saúde 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‖. (Organização Mundial da Saúde 1990).  

A medida de qualidade de vida está intimamente ligada com as percepções e 

expectativas dos indivíduos em seus desenvolvimentos social, econômico e 

cultural.47 

Qualidade de vida relacionada à saúde é o valor atribuído à duração da vida 

quando modificada pela percepção de limitações físicas, psicológicas, funções 

sociais e oportunidades influenciadas pela doença, tratamento e outros agravos.  
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1.7 Justificativa 

 

A escolha deste tema, veio do meu interesse após assistir uma conferência 

sobre o FIB (Felicidade Interna Bruta) em junho de 2012. Dela participou o Primeiro 

Ministro vice-presidente do Conselho Nacional do Butão, Dasho Karma Ura, que 

apresentou o conceito de Felicidade Interna Bruta e como é composto este 

indicador. 

Dasho Karma Ura explicou, na sua exposição, que, após a análise dos 

resultados do indicador, foram realizadas ações para melhora do índice. A 

americana Dra. Susan Andrews, outra das palestrantes, embaixadora do FIB no 

Brasil, descreveu-o como não somente um indicador, mas sim um processo de 

desenvolvimento sustentável que passa pela sensibilização, pesquisa e ação em 

determinadas comunidades, demonstrando resultados surpreendentes em 

comunidades carentes em cidades como o município de Bento Gonçalves, no Brasil. 

O Dr. John Helliwell (professor emérito de Economia na Universidade de British 

Columbia, no Canadá), demonstrou a utilização deste índice para avaliação de 

funcionários de uma empresa, observando que o mesmo tem relação direta com a 

produtividade e lucratividade. Melhorando o índice de felicidade, o de produtividade 

e de lucratividade, também melhoravam. 

Como se trata de uma das áreas que atuo como consultora e auditora – 

Saúde, Segurança Ocupacional e Medicina do Trabalho, também ligada 

indiretamente à gestão de qualidade, meio ambiente e sustentabilidade, considerei 

que este assunto seria de relevância para aplicabilidade no meu trabalho. 

A ONU está incentivando os países de todo o mundo a buscar índices para 

mensurar e melhorar a felicidade em seus países, como já comentado.  

Além de ser esse, um tema que vem crescendo quanto ao interesse no meio 

acadêmico nos últimos anos, algo inusitado, por se tratar de um tema subjetivo e de 

difícil mensuração. 

A depressão e as doenças relacionadas ou ocasionadas por fatores 

emocionais são as principais doenças da sociedade atual.  

Investigar o que constitui a felicidade e mensurá-la, e verificar a sua relação 

com a saúde, poderá abrir espaço para novas diretrizes relacionadas à saúde nos 

ambientes de trabalho e escolas, e embasar políticas públicas para promoção de um 

maior bem-estar social, desenvolvimento sustentável e educação para a felicidade 
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(estudo existente -Educación para La Felicidade-Fordyce M)43 ou porque não dizer, 

em uma vida mais feliz! 

 

1.8. Objetivo primário 

 

Avaliar o grau de felicidade dos funcionários de um Hospital Geral de Ensino 

 

1.9. Objetivos secundários 

 

1) Comparar o grau de felicidade dos funcionários de enfermagem em relação 

aos administrativos; 

2) Determinar quais domínios do Questionário de Qualidade de Vida - SF 36, 

tem mais correlação com o Questionário de Felicidade de Oxford - OHQ em cada 

grupo e no geral; 

3) Determinar os fatores que podem influenciar a felicidade. 

 

1.10. Desfechos esperados 

 

Os autores esperam que haja diferenças entre os índices de felicidade dos 

funcionários da enfermagem e os administrativos. Esperam que haja correlação 

positiva entre o grau de felicidade medido pelo OHQ e alguns domínios do SF 36 - 

qualidade de vida. Finalmente que o índice de felicidade se correlacione com o 

atendimento direto à saúde. 

 

  



    35 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

- Tipo de estudo:   

Quantitativo, Transversal e Observacional. 

- Local do estudo: 

Hospital Santa Lucinda (HSL) Sorocaba, São Paulo (Unidade Suplementar da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). 

 

2.1. Casuística 

 

Foram incluídos funcionários do Hospital Santa Lucinda das áreas de 

enfermagem e administrativos. 

Os funcionários foram divididos em dois grupos de acordo com as áreas 

funcionais citadas acima. 

A amostra é de conveniência, com trinta do grupo de enfermagem e trinta do 

grupo administrativo, sendo o total da amostra igual a sessenta pesquisados. 

 

2.2. Critérios de inclusão 

 

1) Ser funcionário do HSL das áreas de enfermagem e administrativa, 

contratado há pelo menos 3 meses; 

2) Aceitem participar e assinem o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE Apêndice B); 

3) Entendam as medidas propostas pela pesquisadora e os questionários a 

serem empregados.   

 

2.3. Critérios de exclusão 

 

1) Serão excluídos os funcionários que não preencherem completamente os 

instrumentos de avaliação descritos abaixo e as questões de 1 a 7 do questionário 

socio-demográfico (Apêndice A). 
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2.4. Instrumentos de avaliação 

 

1) Questionário sócio-demográfico constando idade, gênero, renda familiar, 

setor que trabalha, outros empregos, número de horas de trabalho diário, etc.; 

(Apêndice A). 

2) Questionário de Felicidade de Oxford (OHQ-Oxford Happiness 

Questionnaire – Anexo A); 

3) Questionário de avaliação genérico de Qualidade de Vida-SF36 (AnexoB); 

 

2.5. Análise dos dados 

 

O estudo se baseia em análise quantitativa. 

Os dados demográficos são apresentados através da estatística descritiva, 

realizada pelo renomado estatístico Neil Ferreira Novo, professor titular da 

Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da PUC de São Paulo e da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Santo Amaro – UNISA. 

Para a análise estatística foram aplicados os seguintes testes: 

I) Teste de Mann-Whitney 49 com o objetivo de comparar os grupos de 

enfermagem e administrativo em relação aos valores do Questionário de Felicidade 

de Oxford, o mesmo teste foi aplicado para comparar os grupos acima assinalados 

em relação à idade e escores de cada um dos domínios do Questionário de 

Qualidade de Vida SF 36. 

II) Coeficiente de correlação de Spearman 49 com a finalidade de estudar as 

correlações entre os valores dos escores do questionário da felicidade com cada um 

dos domínios do SF36. 

Os coeficientes de correlação foram aplicados separadamente para os grupos 

de enfermagem e do pessoal administrativo. 

III) Teste G de Cochran 49, com o objetivo de comparar as frequências com 

que ocorreram os vários fatores concorrentes para a felicidade. 

Este teste foi aplicado separadamente para o grupo de enfermagem e o 

administrativo.   

IV) Teste do Quiquadrado ou teste exato de Fisher 49, com o propósito de 

comparar os grupos de enfermagem e administrativo em relação a cada um dos 

fatores para a felicidade estudada do Questionário sócio-demográfico. 
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2.5.1. Variáveis comparadas 

 

1) Correlação entre os dois grupos pesquisados do OHQ; 

2) Correlação entre os escores de cada domínio do SF36 e OHQ; 

3) Correlação entre os dois grupos pesquisados para cada domínio do SF36. 

4) Avaliação dos fatores que influenciam a felicidade segundo questionário 

sócio-demográfico (Apêndice A). Você está satisfeito com o padrão de vida? 

Convive com outras pessoas? Possui amigos de infância? Convive com outras 

pessoas? Pratica ações sociais? e Acredita em Deus e em algo além da 

vida?1,36,43,50 

 

2.6. Instrumentos de avaliação 

 

2.6.1. OHQ–Questionário de Felicidade de Oxford (Oxford Happiness 

Questionnaire).23,34 

 

O Questionário de Felicidade de Oxford (Oxford Happiness Questionnaire, 

OHQ); criado por Hills e Argyle34, em 2002 foi idealizado como uma medida geral de 

felicidade pessoal, principalmente para uso no Departamento de Psicologia, 

Experimental de Oxford decorrente do aprimoramento do Índice de Felicidade de 

Oxford - Argyle M, Martin M, Crossland J em 1989.51 

Na década de 80 foi desenvolvido o Inventário de Felicidade de Oxford e 

continha 20 itens. O desenvolvimento da escala e algumas das suas propriedades 

foram revisadas por Argyle e Lu, em 1995. 52 

Foram utilizados os 21 itens da Escala do Inventário de depressão de Beck 

(1961) invertido, a princípio, acrescidos de 11 itens no inventário de Felicidade de 

Oxford. Posteriormente 3 itens foram desconsiderados totalizando 29 itens. 51 

O Inventário de Felicidade de Oxford foi aplicado em diversos países, como 

EUA, Grã Bretanha, Austrália, Canadá, havendo traduções em hebraico, chinês34, 

português53. Com trabalhos publicados inclusive no Brasil.25 

Em 2002 os autores revisaram o Inventário de Felicidade de Oxford 

elaborando uma versão simplificada, adotando uma escala tipo Linkert de 1 a 6, com 

níveis de concordância e discordância sobre as afirmativas criando assim o 
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Questionário de Felicidade de Oxford (OHQ – Oxford Happiness Questionnaire).  A 

maior soma indica maior grau de felicidade. Onde as questões estão na negativa 

deve-se inverter os valores segundo orientação dos autores para o cálculo. 34 

A Escolha do OHQ como instrumento de medida para a felicidade se deu pelo 

fato de este ser de simples mensuração, de não termos ainda na época do estudo 

um indicador brasileiro validado e por ele já ter sido utilizado em pesquisas no Brasil 

e no mundo demonstrando-se confiável. 23,24 

O OHQ tem 29 questões a serem respondidas em uma escala Likert de 6 

pontos, 34. varia de 1 a 6 sendo 1 o menor grau de felicidade possível e 6 o maior. 

Onde, 1= Discordo Completamente; 2 = Discordo moderadamente; 3 = Discordo 

Minimamente; 4 = Concordo Minimamente; 5 = Concordo Moderadamente e 6 = 

Concordo Completamente. Segundo os autores a soma das pontuações dos itens é 

a medida de felicidade, com altas pontuações indicando maior felicidade. 

 

2.6.2.SF-36 – Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey- (Were, 

JE – 1992) – Questionário de Qualidade de Vida SF 3654 

 

A qualidade de vida foi conceituada por filósofos e pensadores. Depois surgiu 

o interesse da medicina e pesquisadores, com o objetivo de transformá-la em 

medida quantitativa para ser usada em ensaios clínicos e modelos econômicos e 

para que os resultados obtidos possam ser comparados entre diversas populações e 

diferentes patologias. 

O SF-36 (Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey) é um 

instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida, curto e de fácil aplicação e 

compreensão. 

O questionário é centrado no impacto da doença sobre a qualidade de vida e 

não na patologia ou nos sinais clínicos. 

Foi traduzido e validado no Brasil em 1997 pela pesquisadora Rozana 

Mesquita Ciconelli. 

É multidimensional, composto por 36 itens e 8 escalas que avaliam a 

percepção da doença pelo ponto de vista do próprio paciente. 

1) Capacidade funcional; 

2) Aspectos físicos; 
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3) Dor; 

4) Estado geral de saúde; 

5) Vitalidade; 

6) Aspectos sociais; 

7) Aspectos emocionais; 

8) Saúde mental. 

Tem um escore tem 0 a 100 para cada escala, onde 0 é o pior estado geral de 

saúde e 100 o melhor estado de saúde. 

 

2.7. Questões éticas 

 

O Projeto foi submetido e aprovado Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP sob o número de parecer 

645.378 de 13/05/2014, após solicitação de permissão para realização da pesquisa 

no Hospital Santa Lucinda, consentimento formal dos gestores do Hospital,  carta de 

apresentação do projeto ao HSL, assim como termo de confidencialidade assinado 

pela pesquisadora. (Anexo D,Apêndice II, JJ e KK, respectivamente). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Análise dos resultados 

 

Os dados foram coletados entre julho e agosto de 2015 e as análises 

estatísticas realizadas entre agosto e novembro de 2015, conforme tabelas de 01 a 

30, apresentadas nos apêndices de D à HH. 

Os grupos estudados são semelhantes em relação à maioria dos dados sócio-

demográfico e conforme comprovado pelos métodos estatísticos aplicados abaixo. O 

grupo de enfermagem tem idade média de 36 anos e mediana de 36,6 anos; sendo 

a maioria casados (43,3%) e com ensino médio completo (63,3%); a faixa salarial se 

encontra na maioria em 2 a 3 salários (40%), conforme gráficos abaixo. 

 

Gráfico 1 – Enfermagem – Faixa de renda. 

 

Fonte: Dados do projeto. 
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Gráfico 2- Enfermagem – Estado Civil 

 

Fonte: Dados do projeto. 

Gráfico 3 – Enfermagem - Escolaridade 

 

Fonte: Dados do projeto. 

Já o grupo administrativo tem idade média sensivelmente mais baixa de 32,5 

anos e mediana de 32,6 anos; sendo também a maioria casados (46,7%) e já com 

uma sensível diferença significante quanto à escolaridade, foi apresentada (56,6%) 
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da amostra pesquisada, no nível superior e quanto a faixa salarial semelhante ao 

outro grupo, ou seja, (43,3%) entre 2 e 3 salários.  

 

Gráfico 4 – Administrativo – Faixa de Renda 

 

Fonte: Dados do projeto. 

Gráfico 5 – Administrativo – Estado Civil 

 

Fonte: Dados do projeto. 
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Gráfico 6 – Administrativo - Escolaridade 

 

Fonte: Dados do projeto. 

Em relação aos fatores que influenciam a felicidade foram avaliadas as 

seguintes perguntas do questionário sócio demográfico está satisfeito com o padrão 

de vida, convive com outras pessoas, possui amigos de infância, pratica ações 

sociais e acredita em algo além da vida. 

Foi realizada análise da frequência com que ocorrem os fatores acima sendo 

a prática de ações sociais a questão com menor ocorrência nos dois grupos. 

(análise de ocorrência sim e não teste G de Cochran). 
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Na análise da comparação de felicidade, através do OHQ, ambos os grupos 

apresentaram índice semelhante de felicidade; (média de 4,52 e 4,70 

respectivamente para enfermagem e administrativo e mediana de 4,48 e 4,6). 

A análise comparativa para os domínios do SF 36 entre os grupos não 

demonstrou diferença para nenhum deles. 

Na correlação da felicidade com os domínios do SF 36, para enfermagem 

encontramos uma correlação significante para os domínios estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais e saúde mental enquanto que para o administrativo esta 

correlação só foi significante apenas para o domínio saúde mental. 
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4. DISCUSSÃO 

 

As atividades desempenhadas por profissionais da saúde são mais exigentes 

a nível emocional e físico, em ambientes de maior estresse e pressão como os de 

uma Unidade Hospitalar, (como demonstrou um estudo sobre clima psicológico 

como preditor da saúde e do bem estar para estes profissionais neste ambiente). 55 

Existem profissionais que têm o trabalho direto com a assistência aos pacientes, que 

consideramos de maior exposição e os administrativos que também estão expostos 

ao ambiente de estresse, mas com um contato indireto na assistência propriamente 

do paciente, para podermos traçar um comparativo no próprio Hospital, dos 

diferentes níveis de exposição à situações de estresse emocional e físico. A 

diferença das funções - técnicas e administrativas serve para avaliar o ambiente.  

Não encontramos na literatura estudos relacionados a este tema entre 

profissionais da saúde de um hospital geral de ensino. 

No grupo estudado encontrou-se uma grande maioria de jovens na faixa 

etária dos 30 anos. Divergindo do que esperávamos o grupo se mostrou uniforme na 

grande maioria dos aspectos sócio-demográficos e nas correlações que não foram 

significantes. Quanto à diferença encontrada na escolaridade para o grupo 

administrativo, onde a grande maioria tem grau superior, ocorre possivelmente por 

se tratar de um hospital de ensino que incentiva a educação continuada e que o 

grupo da enfermagem é composto por profissionais com função de nível técnico 

(técnicos de enfermagem), na maioria. 

Não foi possível controlar o tempo de serviço no hospital, que contava com 

bastante admissões no período, portanto a opção de ter como inclusão pelo menos 

3 meses de contrato para a amostra, foi a melhor solução encontrada. 

Também diferente da hipótese inicial, os dois grupos se mostraram 

semelhantes quanto ao grau de felicidade, portanto a diferença de função não foi 

importante para definir o quanto as pessoas eram felizes. Podemos supor que as 

demais questões como escolaridade, estabilidade de emprego, vida social, crença, 

contribuem mais para a construção da felicidade. A média do grau de felicidade foi 

de 4,51 e 4,70 para enfermagem e administrativo respectivamente. A escala de 

felicidade varia de 1 a 6 onde 1 é ruim e 6 é ótimo. 

Esta mesma realidade encontramos quando analisamos sobre o ponto de 

vista da qualidade de vida, já que ambos os grupos apresentaram o mesmo perfil 
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quando analisados pela escala do SF 36. Quando analisamos individualmente os 

grupos a maioria tem média acima de 60, que é um índice superior de qualidade de 

vida. 

Observa-se ainda em relação à qualidade de vida, que o domínio 01, embora 

não tenha atingido significância estatística, mostrou uma tendência de diferença, 

mostrando uma melhor capacidade funcional para o grupo de enfermagem. 

Em relação às correlações no grupo de enfermagem observamos uma 

correlação significante positiva entre o escore de felicidade e os seguintes domínios 

do SF 36:  

Estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental. 

Já para o administrativo a correlação significante positiva entre o escore de 

felicidade ocorreu somente com o domínio da saúde mental do SF 36. 

No caso da enfermagem os fatores que correlacionam com a felicidade são 

mais amplos e mais diversificados. Podemos conjecturar que os profissionais da 

enfermagem, por atuarem mais diretamente com o cuidado dos pacientes, percebem 

suas atividades de uma forma mais ampla em relação à influência em sua própria 

qualidade de vida. 

Os demais fatores que mais influenciaram a felicidade em nosso estudo 

foram: satisfação com o padrão de vida, convívio social, ter amigos próximos ou de 

infância, acreditar em Deus e em algo além da Vida. O fator que menos influenciou 

foi prática de ações sociais. Podemos considerar que o próprio trabalho em saúde 

deva ser considerado pelos profissionais como uma ação de influência social e por 

isso a baixa dedicação a outras atividades.  

O ponto forte de nossa pesquisa é dar relevância a um tema pouco estudado 

no Brasil e considerado como subjetivo demais para ser pesquisado. 

Entre outros pontos fracos da pesquisa podemos citar que se encontrou 

grande dificuldade para execução da mesma no Hospital dada a rotina atarefada dos 

profissionais, principalmente do grupo de enfermagem. Foi mais fácil a coleta de 

dados para o período da tarde o que pode não refletir a realidade de todos os turnos, 

principalmente o noturno que tem uma rotina mais particular. Outro ponto fraco a ser 

corrigido em estudos futuros é o tamanho da amostra. 

No futuro poderemos avaliar uma amostra maior abrangendo todos os turnos 

e trazendo um resultado mais próximo ao ambiente global do hospital. Outra 
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proposta seria realizar o mesmo tipo de estudo em instituições hospitalares de 

diferentes complexidades e com vínculo público. 

A consequência imediata desse estudo será a elaboração de também um 

programa para melhorar a felicidade de todos no hospital através de ações 

sugeridas na literatura como, por exemplo, programas de meditação e respiração 

diária, que requerem pouco tempo e recursos para realização e não muito esforço e 

trazem bons resultados segundo a literatura. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O grau médio de felicidade foi avaliado através do OHQ obtida tanto para 

enfermagem quanto para o administrativo se posicionou no terço superior da escala 

(4,5), considerando-se como alto.  

Não houve diferença do grau de felicidade do grupo da enfermagem para o 

grupo administrativo. 

Os domínios do SF 36 que mais se correlacionaram com a felicidade foram 

saúde mental para ambos os grupos e aspectos sociais para enfermagem. 

Os fatores que mais influenciaram foram: satisfação com o padrão de vida, 

convívio social, ter amigos próximos ou de infância, acreditar em Deus e em algo 

além desta vida. E o fator que menos influenciou foi prática de ações sociais. 
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APÊNDICES 

Apêndice A–QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

QUESTIONÁRIO SOCIO-DEMOGRÁFICO PARA AVALIAÇÃO DA FELICIDADE E 

SAÚDE 

Considerações quanto ao preenchimento: Preencher todos os campos, utilizar letra de forma 

legível. Sempre que for escolhida a alternativa outros, preencher os espaços indicado a 

resposta a que se refere (outros). Quando aparecer uma pergunta e espaço, mesmo 

assinalando deve ser preenchido o espaço com o complemento da resposta. 

Nome 

Completo:_________________________________________________________________ 

Data Nascimento: _____/_____/_____Sexo: () Feminino (    )Masculino 

Setor/Área  Trabalha: (    )Enfermagem   (   )Administrativa 

Função que exerce: 

___________________________________________________________________ 

Data Início trabalho no Hospital Santa Lucinda: ____/____/____ 

Jornada de trabalho semanal no Hospital Santa Lucinda:___________hs 

 

1. Estado Civil: (  )Solteiro   ()Casado  ()Outros______________________________ 

2. Mora: ( )Sozinho   (  )Cônjuge   ( )Cônjuge e familiares   (   )Outros:_____________ 

3. Procedência: ()Sorocabano   ( )Outra cidade.Qual?___________________________  

 4. Escolaridade/Formação:  

( )Fundamental   (  )Ensino médio-colegial(  )Superior 

5. Possui outros empregos? (     )Sim(    )Não. Se sim, qual sua jornada 

semanal:________________ hs 

6. Renda familiar: 

(     )1salário mínimo(     )de 2 a 3salários mínimos(     )de 4 a 5 salários mínimos (     )acima 

de 5 salários mínimos. 

7. Você está satisfeito com o padrão de vida que tem? (     )Sim(  )Não 

8. Você tem convívio social com amigos, parentes, colegas, vizinhos,...? (     )Sim( )Não 

9. Como você se relaciona com vizinhos, comunidade onde mora? (     )Bem( )Mal           (    

)Não se relaciona 

10. Você tem algum amigo próximo de infância, ou de muitos anos de convívio?( )Sim()Não 

11. Você participa de alguma ação social, realiza algum trabalho voluntário ou outro tipo de 

auxílio ao próximo? (     )Sim(  )Não 

12. Você acredita em uma Energia, Força Maior? DEUS?( )Sim   ()Não   
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Se sim, faz parte, frequenta alguma religião, filosofia ou comunidade?(  )Sim   ( )Não 

Qual?____________________________________ 

13. Você acredita em algo além desta vida? (Paraíso, Céu, vida após a morte, outras 

vidas...) ( )Sim   ( )Não   

 

 

Sorocaba, 06 de julho de 2015. 
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Apêndice B - TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Estou sendo convidado a participar de um estudo denominado de “AVALIAÇÃO DO GRAU 
DE FELICIDADE ENTRE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DE UM HOSPITAL GERAL DE 
ENSINO”, cujos objetivos são:  

Objetivos: Avaliar o grau de felicidade dos funcionários de um Hospital Geral de Ensino, comparar os 
resultados obtidos de felicidade e saúde dos funcionários administrativos e da equipe de 
enfermagem, avaliar a relação entre os índices de felicidade e os índices de Qualidade de Vida e 
questionário sócio demográfico, determinar os fatores que influenciam essa felicidade. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de responder a 3questionários: 1- 
sócio demográfico, 2 - sobre felicidade, 3 - sobre qualidade de vida, os quais serão apresentados e 
explicados pelo pesquisador, quanto ao conteúdo e ao preenchimento. 

Fui alertado de que os benefícios que poderão ser gerados pela pesquisa são em relação às 
informações coletadas que poderão servir de base para delinear estratégias de intervenção na saúde 
ocupacional das categorias funcionais avaliadas e para melhorar a ―felicidade‖ no ambiente de 
trabalho e que por outro lado não sofrerei nenhum ônus no meu trabalho. 

Recebi os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos decorrentes do 
estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente 
serão obtidos após a sua realização. Fui informado de que a pesquisa não apresenta nenhum tipo de 
riscos iminente, nem mesmo relacionado à retaliação no trabalho. Será acordado com as chefias e 
direção do Hospital assim como com entrevistados os horários do preenchimento dos questionários.  

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro 
dado ou elemento que possa de qualquer forma me identificar, será mantido em sigilo. Também fui 
informado de que posso me recusar a participar do estudo ou retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem precisar justificar e se desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à 
assistência que venho recebendo.  

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Professor Dr.José Eduardo Martinez 
e Ingrid verônica Pinto Barreiros, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde, Programa de Estudos Pós-graduados Educação nas Profissões da 
Saúde e com eles poderei manter contato pelos telefones (15) 99740.2677 ou (15) 3212.9879, e e-
mail: ingridvpb@pbgest.com.br. 

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a 
todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, durante e 
depois da minha participação. Tendo sido orientado quanto ao teor de tudo o que foi mencionado e 
compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em 
participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, 
por minha participação. 

Caso ocorra algum dano decorrente da participação no estudo, serei devidamente 
indenizado, conforme determina a lei. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo ligar para o Comitê 
de Ética em Pesquisas da PUCSP-Sorocaba (15) 3212-9865 ou pelo site www.pucsp.br 

Declaro que todas as informações que preenchi são verdadeiras e que estou totalmente 
consciente quanto às informações sobre a pesquisa e minha adesão. 

 

Sorocaba,____de________________de 2015. 

   

Nome completo e RG:  Assinatura 

Ingrid Verônica Pinto Barreiros   

Mestranda  Assinatura 

NOTA: Este é um documento em duas vias, uma pertence a você e a outra deve ficar arquivada com 

o pesquisador. 

 

http://www.pucsp.br/


    56 
 

Apêndice C – Carta de Solicitação de Autorização para Pesquisa no Hospital 

Geral de Ensino Santa Lucinda. 

 

Sorocaba, 10 de Novembro de 2013. 

 

Ilmo. Sr. 

Sr. Carlos Aparecido Teles Drisostes 

Superintendente do Hospital Santa Lucinda 

 

 

Ilma. Sra. 

Profa. Dra. Cibele Isaac Saad Rodrigues 

Coordenadora Acadêmica do Hospital Santa Lucinda 

 

 

Prezados, 

 

Encaminho para apreciação de V.S.as O Projeto do Trabalho de conclusão de Curso 

ou o Projeto de Iniciação Científica intitulado AVALIAÇÃO DO GRAU DE FELICIDADE 

ENTRE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

 DE UM HOSPITAL GERAL DE ENSINO” da aluna Ingrid Verônica Pinto Barreiros, do 

2º semestre do curso de Programa de Estudos Pós-Graduados Educação nas 

Profissões da Saúde”, da FCMS-PUC/SP, sob a minha orientação. 

 

Para a realização da presente pesquisa foram escolhidos os profissionais das áreas 

administrativas e de enfermagem do HSL, cenário de prática onde originou o interesse para 

o desenvolvimento do referido tema. A proposta está expressa no Projeto, assim como as 

demais exigências para a sua efetivação. 
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Assumimos o compromisso de mencionar o local de desenvolvimento do projeto, 

dando crédito ao Hospital Santa Lucinda, caso ele seja apresentado em quaisquer eventos 

científicos ou venha a ser publicado. Do mesmo modo, nos comprometemos a encaminhar 

cópia destes comprovantes ao HSL para que possam ser computados enquanto indicadores 

de qualidade. 

Contando com a atenção e aprovação de V.Sas., agradeço antecipadamente. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________ 

Prof.Dr. José Eduardo Martinez – Pesquisador Orientador 

 

 

______________________________________________ 

Ingrid Verônica Pinto Barreiros – Pesquisadora Orientanda 
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Apêndice D – Tabela 01 

I) Questionário de Felicidade de Oxford 

Indivíduos      Enfermagem       X       Administrativo 

1 4,07 3,86 

2 5,38 4,76 

3 4,69 3,62 

4 4,69 4,97 

5 4,07 4,10 

6 5,59 4,34 

7 3,48 4,00 

8 4,62 4,83 

9 4,17 4,93 

10 5,24 4,70 

11 3,45 4,38 

12 4,34 5,31 

13 3,83 4,55 

14 5,55 5,21 

15 4,79 3,55 

16 4,03 3,45 

17 3,41 5,03 

18 5,48 5,45 

19 4,90 4,24 

20 4,52 4,72 

21 4,97 4,69 

22 5,03 5,21 

23 4,90 5,34 

24 4,03 5,31 

25 3,66 4,55 

26 4,52 4,34 

27 4,28 4,76 

28 3,83 5,03 

29 4,59 4,45 

30 4,17 4,41 

Enfermagem       X      ADMINISTRATIVO 

mi = 4,52 mi = 4,70 

X = 4,48 X  = 4,61 

Teste de Mann   - Whitney 

z = 0,95                   (p=0,1720) Unilateral           Não Significante 
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Apêndice E– Tabela 02 

Tabela 02: Domínios SF 36 Administrativo e Enfermagem 

 
domínio 1 domínio 2 domínio 3 domínio 4 

 
Adm Enfermag Adm Enfermag Adm Enfermag Adm Enfermag 

 
95 65 100 100 100 62 62 50 

 
90 100 100 0 84 6 87 92 

 
80 95 25 50 32 41 30 82 

 
100 75 100 75 62 100 87 77 

 
85 95 75 25 84 51 62 67 

 
95 100 100 100 61 41 87 67 

 
100 85 50 100 41 61 52 47 

 
100 85 50 50 84 84 87 72 

 
100 80 100 75 84 32 72 70 

 
100 80 75 100 74 72 95 97 

 
100 90 75 50 100 51 97 72 

 
60 100 100 50 10 51 62 92 

 
90 95 75 25 41 51 77 90 

 
100 90 100 100 84 84 87 100 

 
75 90 0 100 41 84 52 95 

 
100 60 100 100 51 41 92 77 

 
100 95 100 100 72 72 82 67 

 
100 90 100 100 100 100 92 87 

 
95 70 100 100 100 62 87 90 

 
85 90 100 100 72 100 67 72 

 
100 100 100 100 100 61 82 97 

 
85 40 0 75 31 100 97 92 

 
80 60 100 75 62 52 92 72 

 
55 90 0 25 31 22 42 62 

 
80 75 0 100 31 74 47 82 

 
100 90 100 100 62 72 87 57 

 
85 100 100 100 72 41 77 62 

 
100 80 100 100 100 74 72 67 

 
50 85 100 100 62 84 72 90 

  55 75 100 100 100 41 82 32 

Mi 95 90 100 100 72 61,5 82 74,5 
 

X 
 

88 84,2 77,5 79,2 67,6 62,2 75,5 75,9 

Teste de Mann-Whitney (EnfermagemxAdministrativo) 

 
domínio 1 domínio 2 domínio 3 domínio 4 

 
z=1,50 z=0,080 z=0,83 z=0,0148 

 
(p=0,0667) (p=0,4676) (p=0,2018) (p=0,4941) 

 
Não Significante Não Significante Não Significante Não Significante 
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Apêndice F– Tabela 03 

Tabela 03: Domínios SF 36 Administrativo e Enfermagem 
   

 

domínio 5 domínio 6 domínio 7 domínio 8 

 
Adm Enfermag Adm Enfermag Adm Enfermag Adm Enfermag 

 
90 50 100 63 100 100 64 60 

 
80 90 100 100 100 100 84 96 

 
40 55 75 88 100 67 76 76 

 
80 60 75 63 100 100 80 80 

 
80 70 75 75 33 33 60 64 

 
55 65 63 75 100 100 52 80 

 
75 20 100 13 100 33 72 20 

 
55 35 88 63 67 0 80 68 

 
80 40 100 88 100 100 88 52 

 
70 70 50 100 67 100 56 80 

 
75 55 88 63 100 100 64 44 

 
45 60 13 63 100 67 80 88 

 
50 55 38 13 33 0 68 36 

 
85 90 63 100 100 100 84 88 

 
30 80 50 88 0 67 48 88 

 
60 40 63 63 67 100 68 56 

 
60 55 100 75 67 100 64 64 

 
100 85 100 100 100 100 100 88 

 
65 70 88 88 100 100 88 92 

 
80 75 88 100 100 100 92 80 

 
70 90 100 100 100 100 64 100 

 
40 85 38 75 0 67 48 92 

 
95 65 88 75 67 33 92 84 

 
80 65 88 50 100 100 92 56 

 
40 80 88 75 100 100 64 88 

 
45 70 38 75 33 100 32 80 

 
55 55 63 50 100 100 68 60 

 
80 65 100 75 100 100 92 80 

 
60 60 63 88 100 100 80 56 

  85 40 100 50 100 67 84 36 

Mi 70 65 88 75 100 100 74 80 
 

X 
 

66,8 63,2 76,1 73,1 81,1 81,1 72,8 71,1 

 
Teste de Mann-Whitney (EnfermagemxAdministrativo)     

 
domínio 5 domínio 6 domínio 7 domínio 8 

 
z=0,73 z=0,63 z=0,00 z=0,18 

 
(p=0,2321) (p=0,2649) (p=0,5000) (p=0,4296) 

 
Não Significante Não Significante Não Significante Não Significante 
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Apêndice G– Tabela 04 

II) Enfermagem – Questionário de Felicidade de Oxford e Domínios SF 36 

Tabela 04: 

Indivíduos Enfermagem-OHQ X Domínio 01 - SF 36 (Capacidade Funcional) 

1 4,07 65 

2 5,38 100 

3 4,69 95 

4 4,69 75 

5 4,07 95 

6 5,59 100 

7 3,48 85 

8 4,62 85 

9 4,17 80 

10 5,24 80 

11 3,45 90 

12 4,34 100 

13 3,83 95 

14 5,55 90 

15 4,79 90 

16 4,03 60 

17 3,41 95 

18 5,48 90 

19 4,90 70 

20 4,52 90 

21 4,97 100 

22 5,03 40 

23 4,90 60 

24 4,03 90 

25 3,66 75 

26 4,52 90 

27 4,28 100 

28 3,83 80 

29 4,59 85 

30 4,17 75 

Enfermagem  - OHQ             X              Domínio 01 - SF 36 

rs = 0,09 

t= 0,49 

(p=0,6305) 

     r²s = 0,0080 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice H - – Tabela 05 

Tabela 05: 

Indivíduos Enfermagem-OHQ X Domínio 02-SF 36 (Limit. por Aspectos Físicos) 

1 4,07 100 

2 5,38 0 

3 4,69 50 

4 4,69 75 

5 4,07 25 

6 5,59 100 

7 3,48 100 

8 4,62 50 

9 4,17 75 

10 5,24 100 

11 3,45 50 

12 4,34 50 

13 3,83 25 

14 5,55 100 

15 4,79 100 

16 4,03 100 

17 3,41 100 

18 5,48 100 

19 4,90 100 

20 4,52 100 

21 4,97 100 

22 5,03 75 

23 4,90 75 

24 4,03 25 

25 3,66 100 

26 4,52 100 

27 4,28 100 

28 3,83 100 

29 4,59 100 

30 4,17 100 

Enfermagem  - OHQ             X              Domínio 02 - SF 36 

rs = 0,08 

t= 0,41 

(p=0,6827) 

     r²s = 0,0064 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice I – Tabela 06 

Tabela 06: 

Indivíduos Enfermagem-OHQ X Domínio 03-SF 36 (Dor) 

1 4,07 62 

2 5,38 6 

3 4,69 41 

4 4,69 100 

5 4,07 51 

6 5,59 41 

7 3,48 61 

8 4,62 84 

9 4,17 32 

10 5,24 72 

11 3,45 51 

12 4,34 51 

13 3,83 51 

14 5,55 84 

15 4,79 84 

16 4,03 41 

17 3,41 72 

18 5,48 100 

19 4,90 62 

20 4,52 100 

21 4,97 61 

22 5,03 100 

23 4,90 52 

24 4,03 22 

25 3,66 74 

26 4,52 72 

27 4,28 41 

28 3,83 74 

29 4,59 84 

30 4,17 41 

Enfermagem - OHQ             X              Domínio 03 - SF 36 

rs = 0,22 

t= 1,21 

(p=0,2360) 

     r²s = 0,0484 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice J– Tabela 07 

Tabela 07: 

Indivíduos Enfermagem-OHQ X Domínio 04-SF 36 (Estado Geral de Saúde) 

1 4,07 50 

2 5,38 92 

3 4,69 82 

4 4,69 77 

5 4,07 67 

6 5,59 67 

7 3,48 47 

8 4,62 72 

9 4,17 70 

10 5,24 97 

11 3,45 72 

12 4,34 92 

13 3,83 90 

14 5,55 100 

15 4,79 95 

16 4,03 77 

17 3,41 67 

18 5,48 87 

19 4,90 90 

20 4,52 72 

21 4,97 97 

22 5,03 92 

23 4,90 72 

24 4,03 62 

25 3,66 82 

26 4,52 57 

27 4,28 62 

28 3,83 67 

29 4,59 90 

30 4,17 32 

Enfermagem  - OHQ             X              Domínio 04 - SF 36 

rs = 0,56 

t= 3,59 

(p=0,0012) 

     r²s = 0,3136 

                                               Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice K– Tabela 08 

Tabela 08: 

Indivíduos Enfermagem-OHQ X Domínio 05-SF 36 (Vitalidade) 

1 4,07 50 

2 5,38 90 

3 4,69 55 

4 4,69 60 

5 4,07 70 

6 5,59 65 

7 3,48 20 

8 4,62 35 

9 4,17 40 

10 5,24 70 

11 3,45 55 

12 4,34 60 

13 3,83 55 

14 5,55 90 

15 4,79 80 

16 4,03 40 

17 3,41 55 

18 5,48 85 

19 4,90 70 

20 4,52 75 

21 4,97 90 

22 5,03 85 

23 4,90 65 

24 4,03 65 

25 3,66 80 

26 4,52 70 

27 4,28 55 

28 3,83 65 

29 4,59 60 

30 4,17 40 

Enfermagem - OHQ             X              Domínio 05 - SF 36 

rs = 0,59 

t= 3,87 

(p=0,0006) 

     r²s = 0,3481 

                                               Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice L – Tabela 09 

Tabela 09: 

Indivíduos Enfermagem-OHQ X Domínio 06-SF 36 (Aspectos Sociais) 

1 4,07 63 

2 5,38 100 

3 4,69 88 

4 4,69 63 

5 4,07 75 

6 5,59 75 

7 3,48 13 

8 4,62 63 

9 4,17 88 

10 5,24 100 

11 3,45 63 

12 4,34 63 

13 3,83 13 

14 5,55 100 

15 4,79 88 

16 4,03 63 

17 3,41 75 

18 5,48 100 

19 4,90 88 

20 4,52 100 

21 4,97 100 

22 5,03 75 

23 4,90 75 

24 4,03 50 

25 3,66 75 

26 4,52 75 

27 4,28 50 

28 3,83 75 

29 4,59 88 

30 4,17 50 

Enfermagem  - OHQ             X              Domínio 06 - SF 36 

rs = 0,64 

t= 4,41 

(p=0,0001) 

     r²s = 0,4096 

                                               Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice M– Tabela 10 

Tabela 10: 

Indivíduos Enfermagem-OHQ X Domínio 07-SF 36 (Aspectos Emocionais) 

1 4,07 100 

2 5,38 100 

3 4,69 67 

4 4,69 100 

5 4,07 33 

6 5,59 100 

7 3,48 33 

8 4,62 0 

9 4,17 100 

10 5,24 100 

11 3,45 100 

12 4,34 67 

13 3,83 0 

14 5,55 100 

15 4,79 67 

16 4,03 100 

17 3,41 100 

18 5,48 100 

19 4,90 100 

20 4,52 100 

21 4,97 100 

22 5,03 67 

23 4,90 33 

24 4,03 100 

25 3,66 100 

26 4,52 100 

27 4,28 100 

28 3,83 100 

29 4,59 100 

30 4,17 67 

Enfermagem  - OHQ             X              Domínio 07 - SF 36 

rs = 0,09 

t= 0,46 

(p=0,6472) 

     r²s = 0,0081 

 Não  Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice N – Tabela 11 

tabela 11: 

Indivíduos Enfermagem-OHQ X Domínio 08-SF 36 (Saúde Mental) 

1 4,07 60 

2 5,38 96 

3 4,69 76 

4 4,69 80 

5 4,07 64 

6 5,59 80 

7 3,48 20 

8 4,62 68 

9 4,17 52 

10 5,24 80 

11 3,45 44 

12 4,34 88 

13 3,83 36 

14 5,55 88 

15 4,79 88 

16 4,03 56 

17 3,41 64 

18 5,48 88 

19 4,90 92 

20 4,52 80 

21 4,97 100 

22 5,03 92 

23 4,90 84 

24 4,03 56 

25 3,66 88 

26 4,52 80 

27 4,28 60 

28 3,83 80 

29 4,59 56 

30 4,17 36 

Enfermagem  - OHQ             X              Domínio 08 – SF 36 

rs = 0,68 

t= 4,90 

(p<0,0001) 

     r²s = 0,4624 

                                               Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice O – Tabela 12 

tabela 12: 

Enfermagem – Questionário de Felicidade de Oxford e Domínios SF 36 

Indivíduos Administrativo-OHQ X Domínio 01 - SF 36 (Capacidade Funcional) 

1 3,86 65 

2 4,76 100 

3 3,82 95 

4 4,97 75 

5 4,10 95 

6 4,34 100 

7 4,00 85 

8 4,83 85 

9 4,93 80 

10 4,70 80 

11 4,38 90 

12 5,31 100 

13 4,55 95 

14 5,21 90 

15 3,55 90 

16 3,45 60 

17 5,03 95 

18 5,45 90 

19 4,24 70 

20 4,72 90 

21 4,69 100 

22 5,21 40 

23 5,34 60 

24 5,31 90 

25 4,55 75 

26 4,34 90 

27 4,76 100 

28 5,03 80 

29 4,45 85 

30 4,41 75 

Administrativo- OHQ             X              Domínio 01 - SF 36 

rs = 0,04 

t= 0,22 

(p=0,8242) 

     r²s = 0,0016 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice P– Tabela 13 

tabela 13: 

Indivíduos Administrativo-OHQ X Domínio 02 - SF 36 (Limit. Aspectos Físicos) 

1 3,86 100 

2 4,76 100 

3 3,82 25 

4 4,97 100 

5 4,10 75 

6 4,34 100 

7 4,00 50 

8 4,83 50 

9 4,93 100 

10 4,70 75 

11 4,38 75 

12 5,31 100 

13 4,55 75 

14 5,21 100 

15 3,55 0 

16 3,45 100 

17 5,03 100 

18 5,45 100 

19 4,24 100 

20 4,72 100 

21 4,69 100 

22 5,21 0 

23 5,34 100 

24 5,31 0 

25 4,55 0 

26 4,34 100 

27 4,76 100 

28 5,03 100 

29 4,45 100 

30 4,41 100 

Administrativo- OHQ             X              Domínio 02 - SF 36 

rs = 0,18 

t= 0,99 

(p=0,3295) 

     r²s = 0,032 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice Q – Tabela 14 

tabela 14: 

Indivíduos   Administrativo-OHQ  X  Domínio 03 - SF 36 (Dor)                  

1 3,86 100 

2 4,76 84 

3 3,82 32 

4 4,97 62 

5 4,10 84 

6 4,34 61 

7 4,00 41 

8 4,83 84 

9 4,93 84 

10 4,70 74 

11 4,38 100 

12 5,31 10 

13 4,55 41 

14 5,21 84 

15 3,55 41 

16 3,45 51 

17 5,03 72 

18 5,45 100 

19 4,24 100 

20 4,72 72 

21 4,69 100 

22 5,21 31 

23 5,34 62 

24 5,31 31 

25 4,55 31 

26 4,34 62 

27 4,76 72 

28 5,03 100 

29 4,45 62 

30 4,41 100 

Administrativo- OHQ             X              Domínio 03 - SF 36 

rs = 0,01 

t= 0,0530 

(p=0,9581) 

     r²s = 0,0000 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice R – Tabela 15 

tabela 15: 

Indivíduos Administrativo-OHQ X Domínio 04 - SF 36 (Estado Geral de Saúde)  

1 3,86 62 

2 4,76 87 

3 3,82 30 

4 4,97 87 

5 4,10 62 

6 4,34 87 

7 4,00 52 

8 4,83 87 

9 4,93 72 

10 4,70 95 

11 4,38 97 

12 5,31 62 

13 4,55 77 

14 5,21 87 

15 3,55 52 

16 3,45 92 

17 5,03 82 

18 5,45 92 

19 4,24 87 

20 4,72 67 

21 4,69 82 

22 5,21 97 

23 5,34 92 

24 5,31 42 

25 4,55 47 

26 4,34 87 

27 4,76 77 

28 5,03 72 

29 4,45 72 

30 4,41 82 

Administrativo- OHQ             X              Domínio 04 - SF 36 

rs = 0,25 

t= 1,34 

(p=0,1893) 

     r²s = 0,0625 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice S – Tabela 16 

tabela 16: 

Indivíduos Administrativo-OHQ X Domínio 05 - SF 36 (Vitalidade)                

1 3,86 90 

2 4,76 80 

3 3,82 40 

4 4,97 80 

5 4,10 80 

6 4,34 55 

7 4,00 75 

8 4,83 55 

9 4,93 80 

10 4,70 70 

11 4,38 75 

12 5,31 45 

13 4,55 50 

14 5,21 85 

15 3,55 30 

16 3,45 60 

17 5,03 60 

18 5,45 100 

19 4,24 65 

20 4,72 80 

21 4,69 70 
 

22 5,21 40 

23 5,34 95 

24 5,31 80 

25 4,55 40 

26 4,34 45 

27 4,76 55 

28 5,03 80 

29 4,45 70 

30 4,41 85 

Administrativo- OHQ             X              Domínio 05 - SF 36 

rs = 0,32 

t= 1,80 

(p=0,0831) 

     r²s = 0,1024 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 

 

 



    74 
 

Apêndice T – Tabela 17 

tabela 17: 

Indivíduos Administrativo-OHQ X Domínio 06 – SF 36 (Aspectos Sociais)  

1 3,86 100 

2 4,76 100 

3 3,82 100 

4 4,97 100 

5 4,10 33 

6 4,34 100 

7 4,00 100 

8 4,83 67 

9 4,93 100 

10 4,70 67 

11 4,38 100 

12 5,31 100 

13 4,55 33 

14 5,21 100 

15 3,55 0 

16 3,45 67 

17 5,03 67 

18 5,45 100 

19 4,24 100 

20 4,72 100 

21 4,69 100 

22 5,21 0 

23 5,34 67 

24 5,31 100 

25 4,55 100 

26 4,34 33 

27 4,76 100 

28 5,03 100 

29 4,45 100 

30 4,41 100 

Administrativo- OHQ             X              Domínio 06 - SF 36 

rs = 0,12 

t= 0,63 

(p=0,5341) 

     r²s = 0,0140 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice U – Tabela 18 

tabela 18: 

Indivíduos Administrativo-OHQ X Domínio 07 - SF 36 (Aspectos Emocionais)  

1 3,86 100 

2 4,76 100 

3 3,82 75 

4 4,97 75 

5 4,10 75 

6 4,34 63 

7 4,00 100 

8 4,83 88 

9 4,93 100 

10 4,70 50 

11 4,38 88 

12 5,31 13 

13 4,55 38 

14 5,21 63 

15 3,55 50 

16 3,45 63 

17 5,03 100 

18 5,45 100 

19 4,24 88 

20 4,72 88 

21 4,69 100 

22 5,21 38 

23 5,34 88 

24 5,31 88 

25 4,55 88 

26 4,34 38 

27 4,76 63 

28 5,03 100 

29 4,45 63 

30 4,41 100 

Administrativo- OHQ             X              Domínio 07 - SF 36 

rs = 0,10 

t= 0,55 

(p=0,5897) 

     r²s = 0,0100 

                                       Não Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice V – Tabela 19 

tabela 19: 

Indivíduos Administrativo-OHQ X Domínio 08 – SF 36 (Saúde Mental)               

1 3,86 64 

2 4,76 84 

3 3,82 76 

4 4,97 80 

5 4,10 60 

6 4,34 52 

7 4,00 72 

8 4,83 80 

9 4,93 88 

10 4,70 56 

11 4,38 64 

12 5,31 80 

13 4,55 68 

14 5,21 84 

15 3,55 48 

16 3,45 68 

17 5,03 64 

18 5,45 100 

19 4,24 88 

20 4,72 92 

21 4,69 64 

22 5,21 48 

23 5,34 92 

24 5,31 92 

25 4,55 64 

26 4,34 32 

27 4,76 68 

28 5,03 92 

29 4,45 80 

30 4,41 84 

Administrativo- OHQ             X              Domínio 08 - SF 36 

rs = 0,51 

t= 3,13 

(p=0,0040) 

     r²s = 0,2601 

                                              Significante  

                                           Correlação de  Spearman 
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Apêndice X – Tabela 20 

II) - Investigar os fatores que influenciam a felicidade baseado no 

questionário sócio-demográfico. 1=sim e 0=não 

 

TABELA 20: ENFERMAGEM 

pesquisado 

Está 
satisfeito 
com 
padrão vida 

Convive com 
outras 
pessoas 

Amigo 
de 
infância Ação social 

Acredita 
em algo  

1 1 1 1 0 1 

2 1 1 1 1 1 

3 0 1 1 0 1 

4 1 1 1 0 1 

5 0 1 1 0 1 

6 0 1 0 1 1 

7 0 1 1 0 1 

8 1 1 1 0 1 

9 0 1 1 1 1 

10 1 1 1 0 1 

11 1 1 1 0 1 

12 1 1 1 1 1 

13 1 0 0 0 1 

14 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 0 1 

16 0 1 0 0 0 

17 0 1 0 0 1 

18 1 1 1 0 1 

19 1 1 1 1 1 

20 1 1 0 0 1 

21 1 1 1 0 1 

22 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 

24 0 1 0 0 1 

25 1 1 1 0 1 

26 1 1 1 0 1 

27 1 1 1 0 1 

28 1 1 1 0 1 

29 1 1 1 0 1 

30 0 1 1 0 1 

TOTAL 21 29 24 8 29 

% 70 96.67 80 26.67 96.67 

Teste g de COCHRAN 

G = 52,42 (p=0,0000) 
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Apêndice Y – Tabela 21 

 TABELA 21:      ADMINISTRATIVO 

pesquisado 

Está 
satisfeito 
com 
padrão 
vida 

Convive 
com 
outras 
pessoas 

Amigo 
de 
infância 

Ação 
social 

Acredita 
em algo  

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 0 1 

3 0 1 1 0 1 

4 1 1 0 0 1 

5 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 0 1 

7 1 1 1 0 1 

8 1 1 1 0 1 

9 1 1 1 0 1 

10 0 1 1 0 1 

11 1 1 1 0 1 

12 1 1 1 0 1 

13 1 1 1 0 1 

14 1 1 1 0 1 

15 0 1 1 0 1 

16 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 0 1 

18 1 1 0 0 1 

19 1 1 0 0 1 

20 1 1 1 0 1 

21 1 1 1 0 1 

22 0 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 

24 1 1 0 0 1 

25 1 1 0 0 1 

26 0 1 1 0 1 

27 0 1 1 1 1 

28 1 1 1 0 1 

29 1 1 1 1 1 

30 1 1 0 0 1 

TOTAL 24 30 24 7 30 

% 80 100 80 23.33 100 

Teste g de COCHRAN 

g = 59,33 (P = 0,0000) 
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Apêndice Z – Tabela 22 

IV) O teste do Quiquadrado foi aplicado com o propósito de comparar os 

dois grupos em  

relação às variáveis sócio-demográficas. 

TABELA 22: 

 Enfermagem Administrativo Total 

Renda N                  % N                  % N          % 

1 a 3 salários 1                   3,3 0                  0,0 1          1,7 

2 a 3 salários 12               40,0 13               43,3 25      41,7 

3 a 5 salários 9                 30,0 9                 30,0 18      30,0 

acima 5 sal. 8                 26,7 8                 26,7 16      26,7 

Total 30              100,0 30             100,0 60    100,0 

Teste do Quiquadrado 

x² = 1,04 (p=0,7916) - Não Significante 
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Apêndice AA – Tabela 23 

 

TABELA 23: 

 Enfermagem Administrativo Total 

Estado Civil N                  % N                  % N          % 

Casados 13               43,3 14               46,7 27     45,0 

Solteiros 11               36,7 12               40,0 23     38,3 

Outros 6               20,0 4                 1,3 10     16,7 

Total 30              100,0 30             100,0 60    100,0 

Teste do Quiquadrado 

x² = 0,48 (p=0,7864) - Não Significante 
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Apêndice BB – Tabela 24 

TABELA 24: 

ESTÁ SATISFEITO COM O PADRÃO DE VIDA 

 Resposta    

Grupo Sim Não Total %Sim 

Enfermagem 21 9 30 70,0 

Administrativo 24 6 30 80,0 

Total 45 15 60 75,0 

Teste do Quiquadrado  

x² = 0,80 (p=0,5510) - Não Significante  

Os grupos de enfermagem e administrativo não diferem significantemente. 
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Apêndice CC – Tabela 25 

TABELA 25: 

CONVIVÊNCIA COM OUTRAS PESSOAS 

 Resposta    

Grupo Sim Não Total %Sim 

Enfermagem 29 1 30 96,7 

Administrativo 30 0 30 100,0 

Total 59 1 60 98.,3 

Teste Exato de Fisher  

P=1,0000 - Não Significante  

Os grupos de enfermagem e administrativo não diferem significantemente. 
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Apêndice DD – Tabela 26 

TABELA 26: 

TEM AMIGO DE INFÂNCIA 

 Resposta    

Grupo Sim Não Total %Sim 

Enfermagem 24 6 30 80,0 

Administrativo 24 6 30 80,0 

Total 48 12 60 80,0 

Os resultados dispensam análise  

Os grupos de enfermagem e administrativo não diferem entre eles 
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Apêndice EE – Tabela 27 

TABELA 27: 

PRATICA ALGUMA AÇÃO SOCIAL 

 Resposta    

Grupo Sim Não Total %Sim 

Enfermagem 8 22 30 27,0 

Administrativo 7 23 30 23,3 

Total 15 45 60 25,0 

Teste do Quiquadrado  

x² = 0,09 (p=1,0000) - Não Significante  

Os grupos de enfermagem e administrativo não diferem significantemente. 
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Apêndice FF – Tabela 28 

TABELA 28: 

Acredita em algo além da vida 

 Resposta    

Grupo Sim Não Total %Sim 

Enfermagem 29 1 30 96,7 

Administrativo 30 0 30 100,0 

Total 59 1 60 98,3 

Teste Exato de Freman  

P=1,0000 - Não Significante  

Os grupos de enfermagem e administrativo não diferem significantemente. 
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Apêndice GG – Tabela 29 

TABELA 29:Idade 

Enfermagem Administrativo 

27 47 

29 42 

22 27 

52 21 

37 35 

36 41 

47 43 

35 33 

27 37 

40 38 

29 17 

45 30 

38 27 

30 47 

26 39 

47 36 

40 32 

36 23 

45 27 

34 30 

42 35 

67 38 

34 33 

51 31 

34 29 

36 24 

36 24 

30 24 

21 30 

26 38 

Mi 36,0                                                        32,5  

X  36,6                                                        32,6  

Teste de Man – Whitney                   z = 1,38 (p = 0,1691) Não Significante 
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Apêndice HH – Tabela 30 

TABELA 30: 

 Enfermagem Administrativo Total 

Escolaridade N                  % N                  % N          % 

Fundamental 1                 3,3 0                  0,0 1       1,7 

Ensino Méd. 19               63,3 13               43,3 32     53,3 

Superior 10               33,3 17                56,6 27     90,0 

Total 30              100,0 30             100,0 60    100,0 

Teste do Quiquadrado 

X² = 3,94 (P=0,1395) - NÃO SIGNIFICANTE 
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Apêndice II – Carta de Autorização HSL 
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Apêndice JJ – Carta Apresentação Projeto HSL

 



    90 
 

 

 

 



    91 
 

Apêndice KK – Termo de Compromisso de Confidencialidade 
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ANEXOS 

ANEXO A –OXFORD HAPPINESS QUESTIONNAIRE 

QUESTIONÁRIO DE FELICIDADE DE OXFORD (versão brasileira adaptada pela pesquisadora) 
 
Nome: ___________________________________________________________ Data: 06/07/2015 
 
Este questionário consiste em 29 afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada uma, defina se 
concorda ou discorda da mesma, escolhendo uma marcação conforme a escala abaixo, que descreve 
melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Tome o cuidado de 
ler cada afirmação, antes de fazer a sua escolha, pois algumas estão no positivo e outras no 
negativo. 
 

Questões 1. Disc. 

prof. 

2.Disc. 

moder. 

3.Disc. 

minim. 

4.Conc. 

minim. 

5.Conc. 

moder. 

6.Conc. 

prof. 

1. Em tenho sentimentos muito calorosos 

com quase todos 

      

2. Sinto que possuo muita energia       

3. Não tenho particularmente memórias 

felizes do passado (R) 

      

4. Eu sou muito feliz       

5. Sinto que não estou, sobretudo, no 

controle da minha vida (R) 

      

6. Eu sou intensamente interessado em 

outras pessoas 

      

7. Eu não me sinto satisfeito 

particularmente com a maneira que sou (R) 

      

8. Eu estou muito satisfeito com tudo em 

minha vida 

      

9. Sinto-me alegre e exaltado       

10. Não tenho particularmente um senso de 

significado e propósito para minha vida (R)  

      

11. Sempre tenho uma boa influência nos 

acontecimentos 

      

12. Eu particularmente não sou otimista 

sobre o futuro (R)  

      

13. A vida é boa       

14. Sempre contagio de alegria outras 

pessoas 

      

15. Sinto minha mente completamente       
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alerta 

16. Eu sinto que minha vida é muito 

recompensada 

      

17. Eu raramente me sinto descansado (R)       

18. Existe uma distância entre o que eu 

gostaria de fazer e o que eu faço(R) 

      

19. Não acho fácil tomar decisões (R)       

20. Não me sinto particularmente saudável 

(R)  

      

21. Eu acho a maioria das coisas 

agradáveis 

      

22. Eu não acho que o mundo é um bom 

lugar (R) 

      

23. Sempre me saio bem em tudo que eu 

quero 

      

24. Eu não me acho atraente (R)       

25. Encontro beleza em algumas coisas       

26. Eu sorrio muito       

27. Sinto-me capaz de conseguir qualquer 

coisa 

      

28. Não me divirto com outras pessoas (R)       

29. Estou sempre comprometido e 

envolvido 

      

 
Legenda: (1) Discordo profundamente; (2) Discordo moderadamente; (3) Discordo 
minimamente; 
                 (4) Concordo minimamente; (5) Concordo moderadamente; (6) Concordo 
profundamente.  
 
Para as questões que possuem (R) as pontuações das respostas serão invertidas (1 = 6; 2 = 5; 
3= 4; 4 = 3;     5 = 2; 6 = 1).  
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ANEXO B - VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO GENÉRICO DE 

QUALIDADE DE VIDA SF-36 

 Este questionário não pode ser reproduzido nem  

Utilizado sem autorização prévia dos autores. 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde.  Estas informações nos manterão 

informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida diária.   

Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro ou em 

dúvida em como responder, por favor, tente responder o melhor que puder. 

1. Em geral, você diria que sua saúde é: 
(circule uma) 

Excelente Muito boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 
2. Comparada há um ano, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 
(Circule uma) 

Muito melhor Um pouco melhor Quase a mesma Um pouco pior Muito pior 

1 2 3 4 5 

 
3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. 
Devido a sua saúde, você teria dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? 
(Circule um número em cada linha) 

ATIVIDADES 
Sim. 
Dificulta 
muito 

Sim. 
Dificulta um 
pouco 

Não. Não dificulta 
de modo algum 

a. Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, 
tais como correr, levantar objetos pesados, participar 
em esportes árduos 

1 2 3 

b. Atividades moderadas, tais como mover uma 
mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a 
casa 

1 2 3 

c. Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d. Subir vários lances de escada 1 2 3 

e. Subir um lance de escada 1 2 3 

f. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g. Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h. Andar vários quarteirões 1 2 3 

i. Andar um quarteirão 1 2 3 

j. Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 
4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou 
com alguma atividade diária regular, como consequência de sua saúde física?   
(Circule uma em cada linha) 

 Sim Não 

a.Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você  
gostaria? 

1 2 

c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? 1 2 

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p.ex.: 
necessitou de um esforço extra)? 

1 2 

 
5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou 
outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como sentir-se 
deprimido ou ansioso)? 
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(Circule uma em cada linha) 

 Sim Não 

a.Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz? 

1 2 

 
6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, vizinhos, amigos ou em grupo? 
(Circule uma) 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 
(Circule uma) 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito Grave 

1 2 3 4 5 6 

 
8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal (incluindo tanto 
o trabalho, fora de casa e dentro de casa)? 
(Circule uma) 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as 
últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime da 
maneira como você se sente. Em relação ás últimas 4 semanas. 
(Circule um número para cada linha) 

 
Todo 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma 
boa 

parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a. Quanto tempo você tem se sentido 
cheio de vigor, cheio de vontade, cheio 
de força? 

1 2 3 4 5 6 

b. Quanto tempo você tem se sentido 
uma pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c. Quanto tempo você tem se sentido 
tão deprimido que nada pode animá-
lo? 

1 2 3 4 5 6 

d. Quanto tempo você tem se sentido 
calmo ou tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e. Quanto tempo você tem se sentido 
com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f. Quanto tempo você tem se sentido 
desanimado e abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g.Quanto tempo você tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h. Quanto tempo você tem se sentido 
uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i.Quanto tempo você tem se sentido 
cansado? 
 

1 2 3 4 5 6 
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10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com a sua atividade social (como visitar amigos, parentes, etc.)? 
(Circule uma) 

Todo o tempo 
A maior parte do 

tempo 
Alguma parte do 

tempo 
Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte 
do tempo 

1 2 3 4 5 

 
11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 
(Circule um número em cada linha) 

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria 
das vezes 

falsa 

Definitivamente 
falsa 

a. Eu costumo adoecer um 
pouco mais facilmente que as 
outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b. Eu sou tão saudável quanto 
qualquer pessoa que eu 
conheço 

1 2 3 4 5 

c. Eu acho que a minha saúde 
vai piorar 

1 2 3 4 5 

d. Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 
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ANEXO C – CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO GENÉRICO 

DEQUALIDADE DE VIDASF-36 

Cálculo do Escore do Questionário SF-36 

 
FASE 1: Ponderação dos dados 

Questão Pontuação 
 

01 

Se a resposta for: 
1 
2 
3 
4 
5 

A pontuação será: 
5,0 
4,4 
3,4 
2,0 
1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 

Se a resposta for: 
1 
2 
3 
4 
5 

A pontuação será: 
5 
4 
3 
2 
1 

07 

Se a resposta for: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

A pontuação será: 
6,0 
5,4 
4,2 
3,1 
2,2 
1,0 

08 

A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 
Se 7 = 1   e se 8 = 1 o valor da questão é (6) 
Se 7 = 2 a 6  e se 8 = 1 o valor da questão é (5) 
Se 7 = 2 a 6 e se  8 = 2 o valor da questão é (4) 
Se 7 = 2 a 6 e se  8 = 3 o valor da questão é (3) 
Se 7 = 2 a 6 e se  8 = 4 o valor da questão é (2) 
Se 7 = 2 a 6 e se  8= 5 o valor da questão é (1) 
 
Se a questão 7 não for respondida o escore da questão 8 passa a ser o 
seguinte: 
Se a resposta for  (1) a pontuação será (6) 
Se a resposta for  (2) a pontuação será (4,75) 
Se a resposta for  (3) a pontuação será (3,5) 
Se a resposta for (4) a pontuação será (2,25) 
Se a resposta for (5) a pontuação será (1,0) 

09 

Nesta questão a pontuação para os itens a, d, e, h 
 deverá seguir a seguinte orientação: 

Se a resposta for 1 o valor será (6) 
Se a resposta for 2 o valor será (5)  
Se a resposta for 3 o valor será (4) 
Se a resposta for 4 o valor será (3) 
Se a resposta for 5 o valor será (2) 
Se a resposta for 6 o valor será (1) 
 
Para os demais itens (b, c, f, g, i) o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor 
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11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deve-se 
seguir a seguinte pontuação: 
Se a resposta for 1 o valor será (5) 
Se a resposta for 2 o valor será (4)  
Se a resposta for 3 o valor será (3) 
Se a resposta for 4 o valor será (2) 
Se a resposta for 5 o valor será (1) 

 
Fase II: Cálculo do RAW SCALE 
Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios que variam 
de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É chamado de RAW 
SCALE porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida. 
Domínios: 
1. Capacidade funcional; 
2. Limitação por aspectos físicos; 
3. Dor; 
4. Estado geral de saúde; 
5. Vitalidade; 
6. Aspectos sociais; 
7. Aspectos emocionais; 
8. Saúde mental. 
 
Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes - Limite inferior X 100 
Variação (Score Range) 
Na fórmula os valores de Limite inferior e Variação (Score Range) são fixos e estão estipulados na 
tabela abaixo: 

Domínio 
Pontuação da(s) 

questão(ões) 
correspondentes 

Limite 
Inferior 

Variação 
(Score Range) 

Capacidade funcional 03 10 20 

Limitação por aspectos físicos 04 4 4 

Dor 07+08 2 10 

Estado geral da saúde 01+11 5 20 

Vitalidade 
09  ( somente os itens  

a + e + g +i) 
4 20 

Aspectos sociais 06+10 2 8 

Limitação por aspectos 
emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 
09 (somente os itens 

b+c+d+f+h) 
5 25 

 
Exemplos de cálculos:  
1. Capacidade funcional: (ver tabela) 
. Verificar a pontuação obtida na questão 03: p.ex: 21 
. Aplicar a fórmula:  
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes - Limite inferior X 100 
Variação (Score Range) 
Capacidade funcional: 21 – 10 x 100= 55 
      20 
. O valor para o domínio capacidade funcional é 55, numa escala que varia de 0 a 100, onde zero é o 
pior estado e 100 é o melhor.  
2. Dor (ver tabela) 
. Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08: p. ex: 5,4 e 4, portanto somando as 02, teremos: 
9,4 
. Aplicar a fórmula: 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes - Limite inferior X 100 
Variação (Score Range) 
Dor= 9,4-2 x 100 =  
            10 
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O valor para o domínio dor é de, numa escala que varia de 0 a 100, onde zero é o pior estado e 100 é 
o melhor.  
##Assim você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo 8 notas no final, que serão 
mantidas separadamente, não se podendo somá-las e fazer uma média.  
 
OBS: A questão nº 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, ela é utilizada somente para se 
avaliar o quanto o paciente está melhor ou pior comparado há um ano.  
 
Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido 
respondida em ≥ 50% dos seus itens. 
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISAS 
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