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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo a verificação sobre o tema Qualidade de Vida no 
Trabalho no cenário acadêmico nacional. A pesquisa bibliográfica buscou artigos 
publicados entre os anos de 2009 e 2019 em periódicos classificados como Qualis / 
CAPES A2 e B1 avaliados no quadriênio 2013-2016. Foram encontrados um total de 
71 (setenta e um) artigos publicados em 154 (cento e cinquenta e quatro) revistas, 
realizando-se um estudo bibliométrico quantitativo e qualitativo. Constatou-se que a 
Qualidade de Vida no Trabalho é um assunto ainda pouco abordado no ambiente 
acadêmico, visto o baixo número de ocorrências. Além disso, carece de exploração à 
medida que os artigos encontrados têm seu enfoque majoritariamente na constatação 
da existência de estresse e falta de Qualidade de Vida no Trabalho em certas 
profissões, ante a escassa existência de debate a respeito dos aspectos que causam 
essa deficiência nas organizações. Apesar dos grandes avanços obtidos nos últimos 
anos para o assunto, a discussão ainda necessita de demasiada exploração, a ponto 
que possa se tornar uma política de maior atenção nas organizações. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho, QVT, Qualidade de Vida, Gestão 
de Pessoas, Qualis/CAPES, Organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This work aims to verify the theme of Quality of Life at Work in the national 
academic scenario. The literature search searched for articles published between 2009 
and 2019 in journals classified as Qualis / CAPES A2 and B1 evaluated in the 2013-
2016 quadrennium. A total of 71 (seventy-one) articles were found published in 154 
(one hundred and fifty-four) journals, carrying out a quantitative and qualitative 
bibliometric study. It was found that the Quality of Life at Work is a subject that is still 
little addressed in the academic environment, given the low number of occurrences. In 
addition, it lacks exploration as the articles found focus mostly on verifying the 
existence of stress and lack of Quality of Life at Work in certain professions, given the 
scant existence of debate about the aspects that cause this deficiency in organizations. 
. Despite the great advances made in recent years on the subject, the discussion still 
needs too much exploration, to the point that it can become a policy of greater attention 
in organizations. 

Keywords: Quality of Life at Work, QLW, Quality of Life, People Management, Qualis 
/ CAPES, Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário da Administração, a Gestão de Pessoas tem como propósito o 

desenvolvimento de processos e técnicas através da observação das relações 

humanas desenvolvidas no ambiente de trabalho, que objetivam a garantia e 

aperfeiçoamento da qualidade de vida das pessoas. Citando Chiavenato (2008), o 

contexto da gestão de pessoas é formado por pessoas e organizações, sendo as 

primeiras que, por passarem boa parte de suas vidas nas organizações, garantem o 

funcionamento e obtenção de sucesso das mesmas.  

No ambiente das organizações, de suma importância faz-se o desenvolvimento 

de metodologias que busquem adequar os objetivos e clima organizacional com as 

expectativas dos colaboradores, gerando harmonia e saúde ao ambiente. A execução 

de atividades que identifiquem competências nos colaboradores agregará tanto a 

organização quanto o indivíduo. 

A Qualidade de Vida no Trabalho gera uma importante relação entre satisfação 

e produtividade, conforme Robbins (2002), onde citou que a partir dos anos 1930, 

pesquisadores concluíram que havia uma correlação entre esses dois fatores, 

resultando em um aumento nas duas décadas seguintes do foco sobre a importância 

da valorização de pessoas por parte de líderes e gestores.  

    Estratégias de medição de estresse e Qualidade de Vida no Trabalho são 

imprescindíveis na elaboração de políticas que objetivem a manutenção do bem-estar 

no trabalho. Segundo França (1997), Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é o 

conjunto de ações voltadas para a implantação de melhorias e inovações gerenciais 

e tecnológicas para o ambiente de trabalho. Campanhas, criação de serviços e 

implantação de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento de pessoas 

no trabalho também são de grande valor (FRANÇA, 1997). 

A partir do exposto surge a questão de pesquisa que é: Como a Academia vem 

tratando o tema Qualidade de Vida no Trabalho em seus artigos Científicos? Para 

responder à questão foi efetuado um estudo bibliográfico em revistas de 

Administração, nos periódicos classificados como Qualis / CAPES A2 e B1 avaliadas 

no quadriênio 2013-2016, por meio da plataforma Sucupira, do Governo Federal, 

versando sobre Gestão de Pessoas. A elaboração de uma base de dados permitiu a 
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execução de um Estudo Bibliométrico quantitativo e qualitativo dos artigos 

acadêmicos brasileiros publicados entre 2009 e 2019 que tratem sobre Qualidade de 

Vida no Trabalho. 

Ao final deste Estudo Bibliométrico, serão apresentados os dados quantitativos 

e qualitativos a respeito das discussões sobre a Qualidade de Vida no Trabalho. 

Sendo o ambiente acadêmico um importante vetor de disseminação de 

conhecimentos para a sociedade, este trabalho visa constatar a ocorrência do tema 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no ambiente acadêmico nacional com base nas 

publicações em revistas de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis 

e Turismo de renomado prestígio nacional e internacional. 

Na sequência a essa introdução, estão os objetivos geral e específicos que 

buscam os esclarecimento e delimitação para o desenvolvimento da pesquisa, no 

capítulo 2. Depois, no capítulo 3, encontra-se a justificativa da pesquisa. O referencial 

teórico, exposto no capítulo 4, traça um histórico da gestão de pessoas, razões de 

insatisfação e estresse no ambiente laboral e da Qualidade de Vida no Trabalho no 

Brasil, utilizado para o embasamento da pesquisa. O capítulo 5 explica em que 

formato e métodos se basearam as ações para o alcance dos objetivos propostos. Os 

resultados e debates estão no capítulo 6, com a análise bibliométrica quantitativa e 

qualitativa dos dados encontrados durante a pesquisa bibliográfica. Por último, 

teremos as considerações finais com a ratificação dos aspectos positivos e exposição 

das oportunidades de melhoria quanto ao tema no ambiente acadêmico nacional, 

finalizando com as referências bibliográficas consultadas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Analisar a ocorrência do tema “Qualidade de Vida no Trabalho” no cenário 

acadêmico brasileiro através das publicações realizadas no período entre 2009 e 

2019. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Efetuar uma Pesquisa Bibliográfica dos artigos acadêmicos brasileiros que 

tratem sobre o tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), no ramo da Gestão 

de Pessoas na plataforma Sucupira; 

b) Criar uma planilha das revistas de Administração classificadas nos periódicos 

A2 e B1 Qualis / CAPES. 

c) Realizar uma Análise Bibliométrica quantitativa e qualitativa dos artigos 

encontrados.  
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3 JUSTIFICATIVA  

 

 A relevância da pesquisa envolve uma indagação pessoal, a partir de quando 

observei muitos aspectos deficientes no tocante à gestão de pessoas e qualidade de 

vida nas organizações em que atuei. Ao realizar a leitura de um artigo que 

correlacionava o bom ambiente de trabalho com súperos resultados organizacionais, 

despertou-me o desejo de contribuir para o engrandecimento da temática.  

A Administração, como ciência, tem sob suas responsabilidades a Gestão de 

Pessoas. As pessoas são o motivo de existência de qualquer instituição. Observo uma 

grande oportunidade de exploração em torno da qualidade de vida no trabalho, que 

tem enorme potencial e importância, principalmente no tocante à vida pessoal dos 

colaboradores e nos resultados das organizações.  

 No que tange ao curso de Administração e à Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul (UERGS), o mapeamento dos estudos e artigos acadêmicos ressaltam 

a dimensão da magnitude do assunto, expondo os aspectos pessoais dos 

colaboradores e a influência nas organizações, gerando espaço para uma ampla 

discussão acadêmica que estimulará a pesquisa e enriquecerá o tema. 

A discussão sobre o tema torna-se inadiável em toda a sociedade e mercado 

de trabalho. O ambiente acadêmico pode contribuir inigualavelmente neste sentido, 

uma vez que a evolução do assunto é constante, e o amplo impacto nos resultados 

organizacionais e na vida dos colaboradores é incontível. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico serão abordados os temas relacionados a compreensão dos 

aspectos teóricos relativos ao estudo. Os estudos redigidos sobre Qualidade de 

Vida no Trabalho têm oportunizado importantes debates para o engrandecimento 

do tema. 

Serão abordados os pontos já conhecidos a respeito de Gestão de Pessoas e 

Qualidade de Vida, que formam os pilares do estudo, além de alguns dos principais 

aspectos de insatisfação no ambiente de trabalho: os aspectos financeiros, 

psicológicos, de utilização de tempo e os referentes a liderança e motivação, 

ocorrendo a posterior introdução ao QVT. A compreensão desses aspectos é 

imprescindível para que obtenhamos uma visão macro do tema, e por fim 

compreendendo o atual estado de exploração acadêmica e científica do assunto. 

4.1 GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA 

 

As crescentes demandas do mercado de trabalho ressaltam a importância de 

as instituições1 contarem com pessoal qualificado e empenhado na missão, tornando-

se de grande relevância o tema de qualidade de vida no ambiente organizacional. 

Pessoas e suas transformações trarão prosperidade a uma instituição, e como 

principais constituintes destas, necessitam de constante atenção por parte de seus 

líderes e gestores. 

Chiavenato (2004) diz que o início de tudo dá-se no capital humano, sendo a 

fonte de inovação da organização2. O autor diz que “máquinas trabalham muitas vezes 

muito melhor do que qualquer ser humano poderia trabalhar, mas não criam” e “o 

dinheiro fala, mas não pensa” (CHIAVENATO, 2004, p.41). O autor enfatiza que as 

pessoas são os recursos intangíveis mais importantes em qualquer organização. 

Ainda, conforme Chiavenato (2004), as pessoas devem ser visualizadas como 

parceiras das instituições, sendo fornecedoras de conhecimentos, habilidades, 

 
1 Furubotn e Richter (2000) enxergam as instituições como um conjunto bem definido de regras, formais 

ou informais, incluindo os arranjos que permitem a sua aplicação (apud REGUEIRA, 2007). 
2 “[...] a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo no qual cada participante tem um 

papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar”. (CURY, 2000, p. 116). 
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competências e a inteligência que proporciona as decisões racionais, imprimindo 

significado e rumo aos objetivos globais da mesma. E é neste ambiente que os 

colaboradores compartilham experiências e desenvolvem as suas competências 

(CHIAVENATO, 2004). 

Conforme Bernardo (2009) citado por Deus (2017), houve um deslocamento do 

discurso empresarial a respeito das características do mundo empresarial moderno, 

visando demonstrar certo otimismo em comparação aos modelos herdados de 

métodos de produção em massa. Nesse sentido, o trabalhador deixaria de ser 

chamado de recurso humano, passando a ser denominado como “colaborador” 

(BERNARDO, 2009, apud DEUS, p.25, 2017). Porém, segundo Dal Rosso (2008), 

estas denominações são apenas retóricas, mudando-se apenas o discurso quando 

comparadas a crescente intensificação da carga de trabalho (apud DEUS, p.25, 2017). 

Este cenário pode gerar diversos problemas que as pessoas passarão a 

enfrentar, sendo o estresse o principal deles. As perdas de Qualidade de Vida e QVT 

ocasionadas pelo estresse no ambiente de trabalho poderão ser desencadeadas a 

partir de alguns aspectos importantes, que infelizmente são ignorados pelas 

instituições. 

4.1.1 Aspectos de insatisfação  

 

 A evolução do mercado nas últimas décadas tornou-o mais agressivo, 

despejando altas cargas de cobranças sobre os gestores e funcionários. Sendo o 

estresse o produto principal nessa situação, tende-se a desenvolver um clima 

desagradável nas organizações, impactando negativamente as pessoas que 

convivem no ambiente.  

 O local de trabalho é onde as pessoas passam cerca de um terço de suas vidas, 

quando não mais, sendo também responsável pela formação da conduta dos que 

fazem parte dele. A cultura da empresa em muito refletirá nas ações das pessoas, 

havendo diárias exposições a situações que afetam as suas vidas. 

 As pessoas buscam o sentimento de pertencimento e aceitação, fato bem 

explicitado na Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas – conhecida como 

Pirâmide de Maslow - (1954), de Abraham Maslow. As pessoas, ao fazerem parte de 

um ambiente em que se sintam realmente pertencentes, é natural que consigam 
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desenvolver suas tarefas de maneira melhor, assim como o contrário também é 

verdadeiro. 

 Ao conviverem diariamente com a falta de empatia e generosidade, em um 

ambiente tóxico e com atitudes gerenciais agressivas, estes aspectos podem interferir 

na percepção de qualidade na vida das pessoas, e sendo essa percepção advinda do 

ambiente do trabalho, se trata de uma falta de Qualidade de Vida no Trabalho. A 

percepção que as pessoas têm do seu ambiente de trabalho tende a desenvolver 

diferentes efeitos em suas vidas, a depender da sua compreensão de satisfação. 

 Sendo a QVT produto da percepção das pessoas quanto a seus ambientes de 

trabalho, em uma comparação quase que inconsciente entre os benefícios e 

malefícios recebidos, alguns dos aspectos importantes que levam à insatisfação dos 

colaboradores são: financeiros, psicológicos, temporais, falta de liderança e 

motivação. 

4.1.1.1 Financeiro 

 

O fator financeiro tem grande peso na insatisfação de uma pessoa no ambiente 

de trabalho, principalmente quando existe a percepção de má remuneração perante a 

atividade desenvolvida e, não sendo incomuns as ocorrências de acúmulos e/ou 

desvios de funções, estas acabam por agravar ainda mais tal percepção. Instituições 

do setor público, por exemplo, enfrentam essa dificuldade porque existem déficits de 

servidores (suspensão de concursos públicos e/ou falta de recursos para contratação 

de funcionários temporários), além da falta de empenho de alguns servidores por mero 

comodismo, prejudicando o ambiente como um todo. 

Segundo reportagem da revista Exame, publicada em março do ano 2020, uma 

pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 

apontou que o percentual de famílias com dívidas saltou para 66,2% no mês de março 

de 2020, o maior patamar da série histórica da Pesquisa de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor (PEIC), iniciada em janeiro de 2010. A falta de controle 

financeiro e o alto grau de endividamento são característicos de nosso país, com a 

utilização inadequada de cartões de crédito e fácil acesso à empréstimos financeiros, 

refletindo negativamente no desempenho nas organizações uma vez que estas 

dificuldades financeiras acompanham as pessoas no ambiente de trabalho. 
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4.1.1.2 Psicológico 

 

O estresse na vida pessoal e no ambiente organizacional são grandes 

causadores de insatisfação entre os colaboradores. Segundo Paschoal e Tamayo, o 

estresse ocupacional pode ser definido como um processo em que o indivíduo 

percebe demandas do trabalho como estressores, que ao excederem suas 

habilidades de enfrentamento, provocam no sujeito reações negativas (PASCHOAL E 

TAMAYO, 2004). 

O Psicanalista alemão Herbert J. Freudenberger, um dos primeiros estudiosos 

a descobrir os sintomas do esgotamento profissional, definiu a Síndrome de Burnout 

como um "incêndio interno" e "esgotamento dos recursos físicos e mentais" impostos 

pelo próprio indivíduo ou pela sociedade. O site Uol publicou um artigo em 2019 

afirmando que de acordo com uma pesquisa da ISMA-BR (representante da 

International Stress Management Association), 72% dos brasileiros que estão no 

mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pelo estresse, e 32% desses 

sofreriam de Burnout. Dentro deste último percentual, 92% das pessoas continuariam 

trabalhando mesmo com a síndrome. 

4.1.1.3 Utilização do tempo 

 

Segundo Aquino e Martins (2007) apesar do ócio ser tão antigo quanto o 

trabalho, somente após a Revolução Industrial, com a conquista do chamado “tempo 

livre” pela classe operária é que ficou evidente tal diferença, ocorrendo a separação 

entre tempo-espaço do trabalho e do lazer. A rotina do trabalhador encontra-se cada 

vez mais preenchida com tarefas complexas e destoantes entre si, tornando-se 

fundamental a administração do recurso “tempo” para o cumprimento das 

responsabilidades. 

A cumulatividade de tarefas – e os problemas normalmente iniciam-se neste 

ponto - podem transformá-las em transtornos quando a impossibilidade da finalização 

no horário previsto do serviço acaba influenciando os horários de lazer e descanso. O 

trabalho fora do horário de expediente, além de falta de respeito com os funcionários, 

pode gerar debates calorosos e decisões judiciais a favor dos trabalhadores, como a 
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decisão da juíza titular da 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros-MG, no ano de 2019, 

conforme consta no sítio eletrônico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

Uma pesquisa da Empresa de transporte de passageiros por aplicativo 99 em 

parceria com o Instituto Ipsos constatou que o brasileiro gasta em média 127 minutos 

diários em deslocamento no trânsito, em ida e volta da casa para o trabalho. As 

características do trânsito das grandes metrópoles podem levar a um esgotamento 

extremamente maléfico à saúde das pessoas, impactando de maneira negativa em 

seu desempenho laboral principalmente quando acumulada com outros motivos de 

estresse. 

Em meio à pandemia do Covid-19, no decorrer do ano de 2020, muitas 

empresas tem adotado com sucesso a utilização do trabalho estilo “home-office”, onde 

as pessoas executariam suas responsabilidades diretamente de suas residências. 

Afirma Chiavenato (2004), citando Pastore (1996):  

O teletrabalho, servido pelo computador, evitará o trânsito, a 
poluição e o estresse da cidade grande. O que deve melhorar a 
qualidade de vida do profissional e a produtividade da empresa. 
Isso não é ficção, pois o número de norte-americanos que 
trabalham para empresas sem sair de casa pulou de 6 milhões 
para mais de 48 milhões, segundo estudo do Media Lab do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). 

 

 A adoção de medidas de controle do tempo é responsabilidade de cada pessoa, 

porém observamos que a mudança de paradigmas e algumas políticas inseridas no 

trabalho podem facilitar e acelerar a percepção de melhora dessa gestão pelas 

pessoas. Sendo o trabalho “home-office” uma modalidade nova e em fase de 

experimentação no mercado, faz-se necessário a sua provação a longo prazo para 

possível naturalização e implementação em larga escala. 

4.1.1.4 Liderança e motivação 

 

“Liderança e aprendizagem são indispensáveis um ao outro” – John F. 

Kennedy.  

 

 Citando Robbins (2007), liderar é a capacidade de influenciar para a 

consecução dos objetivos e metas do grupo. A importância do líder na organização é 
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irrefutável: ele inspira, motiva, equilibra, apoia e entrega. Equipes com uma liderança 

forte tendem a conquistar espaço e resultados superiores, onde todos os participantes 

enxergaram o líder como um mentor, o alicerce que mantém todos no caminho para 

o objetivo almejado. 

Segundo Freitas e Rodrigues (2008), diversos estudos realizados já mostraram 

o que se espera de um líder, destacando-se: conhecimento amplo sobre o trabalho a 

ser realizado, honra, integridade, visão com foco no futuro e que transmita paixão e 

esperança naquilo que faz. Seguramente observa-se a relevância de um líder 

dedicado à sua equipe e que esteja envolvido nas atividades que esta exerce. 

Em função das várias origens de interpretações e comportamento humano, 

nota-se a existência de certa complexidade no conceito de “motivação”. Segundo 

Nakamura et al (2005), podemos definir a motivação como um conjunto de fatores que 

determinam a conduta e atitudes de uma pessoa. A motivação é algo intrínseco ao 

ser humano, ao passo que, se desejarmos algo, nos empenharemos para conseguir. 

Apesar disso, ela pode ser instigada.  

A falta de liderança poderá acarretar em baixa motivação do grupo em bater 

uma meta ou conquistar algum objetivo específico, principalmente quando esta não 

desejar estar naquele local, função ou até mesmo ambiente. O exemplo deve sempre 

partir do líder, pois somente o exemplo gerará nos funcionários o desejo e motivação. 

O líder deve inspirar e motivar as pessoas para o objetivo comum do grupo, 

saber gerenciar seus meios materiais e liderar as pessoas que estão inseridas no 

meio. O correto alinhamento entre todos os integrantes, obstinados no mesmo 

objetivo, com uma mente mestra raciocinando e conversando entre si e uma forte 

liderança a frente do processo terão maior prosperidade em seu caminho. 

Gestão de Pessoas existe para coibir este cenário, sendo necessária a 

intercomunicação entre gestores e funcionários para o alinhamento das expectativas 

organizacionais e pessoais. Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

surgem como uma oportunidade para contornar essa problemática. 

4.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Conforme Chiavenato (2004) a Gestão de Pessoas tem entre seus diversos 

objetivos proporcionar competências, autocontrole e satisfação das pessoas e garantir 
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a qualidade de vida no ambiente de trabalho. O desenvolvimento de políticas e 

programas de Qualidade de Vida no Trabalho além de trazer transformações para a 

vida profissional e pessoal, detém potencial para despertar novos talentos 

desconhecidos até então pelas próprias pessoas. 

Segundo Robbins (2002) a satisfação no ambiente do trabalho é um sentimento 

positivo resultante da avaliação de suas características, destacando-se três aspectos: 

condições físicas do espaço, relações interpessoais e flexibilidade dos horários. 

Bergamini e Coda (1990) entendem a satisfação no ambiente organizacional como 

uma função da relação percebida entre o que o funcionário espera e nota que recebe. 

A adoção de medidas como horários de descanso entre períodos de trabalho, 

atividades físicas, palestras das áreas de conhecimento (saúde, gestão de finanças, 

investimentos, entre outros), acompanhamento psicológico, entre outros, são algumas 

medidas que podem ser adotadas para diminuir os impactos negativos do estresse no 

ambiente organizacional. Segundo Queiroz (1996) e Siqueira (2008), entre as 

vantagens contidas nos investimentos em melhorias de qualidade de vida nas 

organizações, pode-se citar: a redução do índice de afastamento dos colaboradores 

e a melhoria dos relacionamentos interpessoais.  

Chiavenato (2004) chama a atenção para o que o sociólogo e professor José 

Pastore alertou: que se tratava apenas de questão de tempo para o aumento de 

implementação do teletrabalho nas organizações - o qual inclusive ganhou grande 

importância durante a pandemia do Covid-19, no ano de 2020, principalmente pela 

impossibilidade de execução do trabalho presencial por alguns períodos em 

determinados setores. Conforme o mesmo autor, a utilização deste modelo poderia 

aumentar o nível de qualidade de vida do funcionário, ao evitar que o mesmo estivesse 

exposto a fatores externos, como violência, trânsito e poluição de grandes cidades 

(CHIAVENATO, 2004). 

A revista Exame publicou em janeiro de 2013 um artigo onde citava empresas 

que exerciam ações com objetivo de aumentar a qualidade de vida de seus 

funcionários. Uma das empresas, a gigante do setor de informática HP, exerce uma 

política global de trabalho remoto com flexibilidade do horário há mais de 15 anos, não 

existindo uma regra determinada para a atividade profissional a distância, conforme 

Antônio Salvador, vice-presidente de Recursos Humanos da HP Brasil. 
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 Apesar da grande importância da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), o 

assunto ainda é carente nas organizações, muitas das quais detêm linhas de 

pensamento antigas e antiquadas para a realidade atual, com horários fixos e pouca 

flexibilidade organizacional, rotinas exaustivas e medidores de desempenho 

deficitários. No tangente ao ambiente acadêmico, os últimos anos foram importantes 

na criação de uma identidade para a temática, com grandes avanços que 

provavelmente contribuirão para a disseminação da importância da exploração da 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) nas organizações brasileiras. 

 Sendo objetivo deste trabalho a compreensão da ocorrência do assunto no 

cenário acadêmico brasileiro, foi realizada uma pesquisa bibliométrica com o objetivo 

de verificar a exploração do tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) nos periódicos 

classificados como A2 e B1 no sistema Qualis/CAPES, realizando-se uma análise 

quantitativa dos resultados, no intuito de conhecer a incidência dos trabalhos sobre o 

tema, e qualitativa, objetivando traçar os aspectos mais explorados das publicações 

em revistas de reconhecida representatividade nacional e internacional. 
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5 METODOLOGIA  

 

O estudo bibliométrico caracteriza-se pela análise da atividade científica ou 

técnica através dos resultados quantitativos das publicações, com a utilização de 

métodos estatísticos e qualitativos no tocante aos aspectos explorados de um tema 

no cenário acadêmico. O antropólogo inglês Edward Evan Evans-Pritchard foi o 

primeiro a cunhar o termo “bibliometria”, no ano de 1969, para significar aplicação de 

matemática e de métodos estatísticos aos livros e outros meios de comunicação.  

Da Silva, Hayashi e Hayashi (2011) definem que o princípio da bibliometria 

constitui-se na análise da atividade científica ou técnica pelos estudos quantitativos 

das publicações, ou seja, a utilização de métodos estatísticos para verificação da 

relevância de determinado assunto em publicações. Conforme Soares, Picolli e 

Casagrande (2018), a característica da pesquisa bibliométrica que a diferencia de 

outros modelos de pesquisa é o processo de mensuração, o qual pode abranger 

dimensões como número de autores, artigos, citações, coautorias, revistas, temas, 

frequência de cooperação de grupos, instituições ou países, além de obediência às 

leis de bibliometria.  

 Potter (1981) citado por Quevedo-Silva et al (2016) define a Bibliometria como 

uma forma de medir padrões de comunicação escrita e dos autores dessas 

comunicações. Segundo Araújo e Alvarenga (2015), como campo de pesquisa da 

ciência da informação, a bibliometria tem papel relevante na análise da produção 

científica de um país, pois seus indicadores podem descrever o comportamento e o 

desenvolvimento da área do conhecimento. 

Conforme Pizzani et al. (2012), a pesquisa bibliográfica é investigativa e 

minuciosa, objetivando a busca do conhecimento e base fundamental para uma 

pesquisa. Ainda segundo os autores, no esforço de descobrir o que já foi produzido 

cientificamente em uma determinada área do conhecimento, a pesquisa bibliográfica 

assume importância fundamental, impulsionando o aprendizado, amadurecimento e 

avanços em novas descobertas nas diferentes áreas do conhecimento. 

Ramos, Ramos e Busnello (2005), conforme citado por Dalfovo, Lana e Silveira 

(2008)  classificam a forma de pesquisa da seguinte maneira quanto a abordagem do 

problema: uma abordagem quantitativa é tudo que pode ser mensurado em números, 
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classificados e analisados, utilizando-se de técnicas estatísticas , enquanto os 

métodos qualitativos não são convertidos em números, mas visam verificar a relação 

entre a realidade e o objeto de pesquisa, obtendo diversas explicações de análises 

indutivas por parte dos pesquisadores. 

 Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica das publicações 

científicas em revistas classificadas pelo sistema Qualis/CAPES como A2 e B1, 

utilizando-se como ferramenta o portal WebQualis da plataforma Sucupira, da Capes. 

O Qualis / CAPES é um sistema brasileiro de avaliação de periódicos realizado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que 

classifica os materiais utilizados para a divulgação da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação do tipo "stricto sensu" (mestrado e doutorado). 

As classificações dos periódicos A1 (não contemplado na pesquisa por ater-se 

a artigos escritos em língua estrangeira) e A2 contemplam artigos de comprovada 

excelência internacional, enquanto B1 e B2 (este último não contemplado na 

pesquisa) abrangem aqueles que obtiveram grau de excelência nacional. As 

publicações realizadas no período de 2009 à 2019 em revistas classificadas nos 

periódicos no quadriênio 2013-2016, na área de avaliação Administração Pública e de 

Empresas, Ciências Contábeis e Turismo e que tratem a respeito de Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT) foram as contempladas na pesquisa.  

A pesquisa das publicações foi realizada entre os meses de agosto, setembro, 

outubro e novembro de 2020, através de um estudo dirigido com técnicas de análise 

quantitativa através de contagem por ano de publicação, frequência de assuntos e 

nuvem de palavras e análise qualitativa através da análise do conteúdo e 

categorização das publicações. Segundo Olabuenaga e Ispizúa (1989) citado por 

Moraes (1999) a análise de conteúdo é uma técnica para leitura e interpretação do 

conteúdo de toda classe de documentos, trazendo conhecimentos de aspectos e 

fenômenos da vida social que seriam inacessíveis de outra forma. 

 A maior parte da pesquisa foi realizada através das páginas das revistas pré-

selecionadas na plataforma SciELO, sendo algumas realizadas diretamente através 

do sítio eletrônico das mesmas, utilizando-se como palavras-chaves: “Qualidade de 

Vida no Trabalho”, “QVT”, “Qualidade de Vida Organizacional”, “Qualidade de Vida” e 

“Vida no Trabalho”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dicos_cient%C3%ADficos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o_de_Aperfei%C3%A7oamento_de_Pessoal_de_N%C3%ADvel_Superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stricto_sensu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
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Através de uma planilha na ferramenta Microsoft Excel, foram reunidas as 

revistas e os artigos encontrados que tiveram QVT como foco de pesquisa, 

categorizados em: classificação Qualis/CAPES, quantidade de artigos encontrados 

por revista e ano de publicação. O resumo de cada publicação e os dados 

bibliográficos foram colocados em anexo, sendo executada uma análise quantitativa 

e qualitativa dos resultados encontrados. 

Segundo Vilela, Ribeiro e Batista (2020, p. 29-36) as nuvens de palavras são 

representações gráfico-visual que mostram o grau de frequência das palavras em um 

texto e quanto mais a palavra é utilizada, mais chamativa sua representação no 

gráfico. As palavras aparecem em fontes de vários tamanhos e em diferentes cores, 

indicando o que é mais relevante e o que é menos relevante no contexto. Nuvem de 

palavras podem ser utilizadas para diversos fins e não apenas para destacar os 

termos mais pesquisados em sítios eletrônicos, conforme Lunardi, Castro e Monat, 

(2008), mas até mesmo como ferramenta de ensino e aprendizagem (Ramsden e 

Bate, 2008). 

Através da ferramenta TagCrowd – disponível em www.tagcrowd.com – foi 

realizada a análise da incidência de palavras nos títulos dos 71 (setenta e um) artigos 

encontrados na pesquisa das publicações das revistas classificadas em 

Qualis/CAPES A2 e B1, utilizando-se como métrica a frequência mínima de 5 (cinco) 

citações de cada palavra, assim como a análise da incidência de palavras nos 

resumos dos artigos citados, utilizando-se neste caso, a métrica de frequência mínima 

de 10 (dez) citações de cada palavra. 

A bibliometria reflete sua importância na constatação da ocorrência de 

determinado tema e agrega para o enriquecimento de discussões e explanações no 

ambiente científico. A compilação de todos os dados obtidos através das ferramentas 

de pesquisa possibilitou a execução de um estudo bibliométrico quantitativo e 

qualitativo a respeito de QVT. 

 

 

 
 

http://www.tagcrowd.com/
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6. RESULTADO DA COLETA DE DADOS  

 
 
 Popper (1972) afirma que a coleta de dados enfatizará números (ou 

informações conversíveis em números) permitindo a verificação da ocorrência ou não 

das consequências, para então haver a aceitação ou não das hipóteses. A partir da 

utilização de métodos estatísticos e/ou outras técnicas matemáticas, haverá a análise 

dos dados (POPPER, 1972, apud DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). 

Na pesquisa das revistas, foram encontradas 154 (cento e cinquenta e quatro) 

revistas que tinham como enfoque a Gestão de Pessoas dentro da Administração, 

com 28 (vinte e oito) revistas contendo 71 (setenta e um) artigos que exploravam o 

tema Qualidade de Vida no Trabalho. Os artigos foram pesquisados com a utilização 

da Plataforma SciELO e através dos sítios eletrônicos das revistas selecionadas. 

6.1 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

Richardson (1989) afirma que esse método de pesquisa caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações até seu 

tratamento através de técnicas estatísticas, independentemente de sua 

complexidade. Dessa forma, obtém-se a garantia de precisão do trabalho, com poucas 

chances de distorções (Richardson, 1989, apud DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). 

Na classificação Qualis CAPES A2, onde estão abrangidas as revistas de 

representatividade internacional, ocorreram as pesquisas em 24 (vinte e quatro) 

revistas inseridas na área de avaliação Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo, onde em 7 (sete) destas foram encontrados 22 (vinte 

e dois artigos) relacionados ao tema, explanados da maneira que se segue: 
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Gráfico 1. Quantitativo de artigos encontrados em revistas Qualis/CAPES A2. 

 

Fonte: Autor (2021). 
 

 A distribuição dos resultados por revistas deu-se da seguinte forma: Ciência & 

Saúde Coletiva com 7 (sete) artigos; Cadernos de Saúde Pública com 6 (seis) artigos; 

RAC – Revista de Administração Contemporânea com 4 (quatro) artigos; Saúde e 

Sociedade com 2 (dois) artigos; Educação & Sociedade com 1 (um) artigo; Revista de 

Administração Pública com 1 (um) artigo; Revista de Saúde Pública com 1 (um) artigo 

encontrados. 

 

Gráfico 2. Quantitativo de artigos por ano de publicação encontrados em revistas 
Qualis/CAPES A2. 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Da mesma forma, a distribuição por ano de publicações nos periódicos deu-se 

da seguinte forma: 1 (uma) publicação em 2009; 2 (duas) publicações em 2010; 2 

(duas) publicações em 2011; 3 (três) publicações em 2012; 4 (quatro) publicações em 

2013; 1 (uma) publicação em 2014; 4 (quatro) publicações em 2015; 1 (uma) 

publicação em 2016; 2 (duas) publicações em 2018 e 2 (duas) publicações em 2019.  

As revistas classificadas como Qualis / CAPES A2 são reconhecidas 

internacionalmente pela sua qualidade e relevância, ao ponto que é interessante frisar 

que muitas revistas apresentaram somente edições em língua inglesa, não sendo 

inseridas no presente trabalho. Os artigos apresentaram um movimento crescente até 

o ano de 2013, com grande queda nos últimos anos. 

Na classificação Qualis CAPES B1, onde estão abrangidas as revistas de maior 

representatividade nacional, ocorreram as pesquisas em 130 (cento e trinta) revistas 

inseridas na área de avaliação Administração Pública e de Empresas, Ciências 

Contábeis e Turismo, onde em 21 (vinte e uma) destas foram encontrados 49 

(quarenta e nove artigos) relacionados ao tema, da maneira que se segue: 

 

Gráfico 3. Quantitativo de artigos encontrados em revistas Qualis/CAPES B1. 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Gráfico 4. Continuação do quantitativo de artigos encontrados em revistas Qualis/CAPES 

B1. 

 

Fonte: Autor (2021). 

A distribuição deu-se da seguinte forma: Revista Brasileira de Enfermagem com 

6 (seis) artigos; Revista Psicologia com 6 (seis) artigos; Psicologia: Teoria e Pesquisa 

com 5 (cinco) artigos; REA: Revista de Administração da UFSM com 3 (três) artigos; 

RECADM: Revista Eletrônica de Ciência Administrativa com 3 (três)artigos; Revista 

da Escola de Enfermagem da USP com 3 (três) artigos; Contextus: Revista 

Contemporânea de Economia e Gestão com 2 (dois) artigos; Gestão & Produção com 

2 (dois) artigos; Paidéia com 2 (dois) artigos; RAI: Revista de Administração e 

Inovação com 2 (dois) artigos; READ: Revista Eletrônica de Administração com 2 

(dois) artigos; Revista Eletrônica de Administração com 2 (dois) artigos; 

Subjetividades com 2 (dois) artigos; Texto & Contexto da Enfermagem com 2 (dois) 

artigos; Enfoque com 1 (um) artigo; Laboreal com 1 (um) artigo; Revista Árvore com 1 

(um) artigo; Revista Brasileira de Ciências do Esporte com 1 (um) artigo; Revista 

Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional com 1 (um) artigo; Revista da 

Associação Médica Brasileira com 1 (um) artigo e Revista do Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões com 1 (um) artigo. 
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Gráfico 5. Quantitativo de artigos por ano de publicação encontrados em revistas 

Qualis/CAPES B1. 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

Igualmente, a distribuição por ano de publicação nos periódicos deu-se assim: 

4 (quatro) publicações em 2009; 7 (sete) publicações em 2010; 3 (três) publicações 

em 2011; 6 (seis) publicações em 2012; 4 (quatro) publicações em 2013; 5 (cinco) 

publicações em 2014; 4 (quatro) publicações em 2015; 6 (seis) publicações em 2016; 

5 (cinco) publicações em 2017; 4 (quatro) publicações em 2018 e 1 (uma) publicação 

em 2019. 

 Observou-se grande decréscimo das publicações nos últimos anos, 

concluindo-se quanto a análise quantitativa que o tema ainda necessita de maior 

exploração e de mais publicações. A pequena quantidade de artigos encontrados no 

período compreendido da pesquisa explicita claramente esta necessidade, 

traduzindo-se em perda de força do debate que pode contribuir de grande maneira a 

mudança de políticas organizacionais. 
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texto e calcular a frequência de palavras relacionadas. Em seguida, o tamanho da 

fonte é atribuído às palavras na nuvem com base na frequência com que as palavras 

aparecem no texto: quanto mais as palavras aparecem, maiores as palavras se 

apresentarão na nuvem, que pode ser organizada em qualquer formato: linhas 

horizontais, colunas, linhas e colunas ou, até mesmo, dentro de uma forma. 

 A ferramenta TagCrowd foi utilizada para a realização de uma análise da 

incidência de palavras nos títulos e resumos dos 71 (setenta e um) artigos 

encontrados nas publicações das revistas classificadas em Qualis/CAPES A2 e B1. 

Utilizando-se dos títulos e resumos dos artigos, obtendo uma maior variação das 

opções, o emprego da ferramenta visa acrescentar para a análise quantitativa do 

trabalho, quanto a constatação de palavras de maior apresentação nos resultados. 

6.2.1 Nuvem de palavras dos títulos dos artigos 

   

A ferramenta eletrônica TagCrowd foi utilizada, conforme Souza Prais e Rosa 

(2017) citam, para organizar o resultado desta estratégia que cria uma nuvem de 

palavras, organizando-as em diferentes cores e tamanhos com base no número de 

menções e ocorrências em um determinado texto. Dessa maneira, pode-se analisar 

as palavras que mais apareceram e que tendem a possuir maior parcela de 

importância em determinado contexto. 

 

Figura 1. Nuvem de palavras realizada com os títulos dos artigos 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

A nuvem foi realizada a partir da análise das palavras com maior incidência nos 

títulos dos artigos Qualis/CAPES A2 e B1 encontrados que tratassem sobre Qualidade 

Vida no Trabalho (QVT), observando-se que foram incluídas as palavras com a 
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incidência mínima de 5 (cinco) aparições, notando-se grande incidência, naturalmente 

além das palavras “qualidade” “trabalho” e “vida”, das palavras “saúde”, “estudo” e 

“ensino”. Além disto, nota-se que palavras relacionadas a algumas profissões como 

“cuidador” “docentes” e “professores” apresentaram grande incidência, remetendo a 

algumas profissões da sociedade em que houve interesse de estudo quanto à 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

6.2.2 Nuvem de palavras dos resumos dos artigos 

 

Notamos nesta nuvem realizada com base na incidência mínima de 10 (dez) 

aparições nos resumos que, além das já citadas relacionadas ao estudo principal 

deste trabalho (Qualidade, Vida, Trabalho e QVT), as palavras “Estudo”, “Avaliação”, 

“Pesquisa”, “Professores”, “Saúde” e “Trabalhadores” foram muito correntes nos 

resumos. Podemos deduzir que o estudo, pesquisa e avaliação de trabalhadores 

pertencentes aos círculos da docência e da saúde foram o foco de muitos trabalhos. 

 

Figura 2. Nuvem de palavras realizada com os resumos dos artigos 

amostra (13) analisar (13) analise (18) atividade (14) avaliacao (25) 

base (12) bem-estar (10) brasil (17) comprometimento (13) cuidadores (14) 

dados (22) docentes (22) empresa (10) enfermeiros (12) ensino 

(18)estado (10) estudo (72) fatores (13) gestao (16) grande (11) 

indicadores (10) instrumento (19) inventario (11) organizacional (10) 

percepcao (16) pesquisa (40) professores (21) 

profissionais (19) publica (18) publico (10) 
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qualidade (140) questionario (23) qv (13) 

qvt (45) relacao (15) relacoes (10) revista (10) satisfacao (14) 

saude (53) servidores (11) superior(18) survey (11) 

trabalhadores (27) trabalho(124) transversal 

(10) variaveis (11) vida (145) 

Fonte: Autor (2021).  

 

Conforme a análise das palavras de maior ocorrência, foram observadas as 

profissões ligadas ao ensino e a saúde, identificando-se uma grande quantidade de 

artigos de QVT nessas profissões. Sendo o foco de muitos trabalhos encontrados, a 

compreensão dos fatores de estresse e QVT destas carreiras são importantes para 

os debates a respeito do assunto. 

6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS ARTIGOS  

 

Conforme Richardson (1989), este método difere-se do quantitativo no 

constante ao não emprego de um instrumental estatístico como base na análise de 

um problema, não objetivando a numeração ou categorização (RICHARDSON, 1989). 

Conforme os autores Dalfovo, Lana e Silveira (2008), parte-se do princípio de que a 

pesquisa qualitativa é aquela que trabalha predominantemente com dados 
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qualitativos, não sendo expressada em números, e, inclusive, não tendo os estudos 

de campo qualitativos um significado preciso em quaisquer áreas de utilização. 

Os 71 (setenta e um) artigos selecionados durante a pesquisa foram 

analisados, e os resultados não são os melhores. A necessidade de colocação do 

trabalho como prioridade acima do lazer, discurso tão inflamado atualmente nas 

diversas mídias de comunicação, reflete um perigoso incentivo. 

Sendo o trabalho uma parte importante e onipresente na vida das pessoas, os 

impactos nos aspectos pessoais, nas prioridades, escolhas e renúncias das pessoas 

são inevitáveis. Enxerga-se neste momento a importância de as organizações 

exercerem planos para motivar suas equipes para o alcance dos resultados 

esperados, sem esquecer-se que aqueles que as compõem são seres humanos, com 

falhas, erros e problemas, cabendo a compreensão e apoio em alguns momentos, de 

modo a não objetificar estas pessoas como máquinas de produção. 

Uma das frases mais famosas do lendário Henry Ford, fundador da grande 

montadora de veículos americana é: “Não encontre defeitos, encontre soluções. 

Qualquer um sabe queixar-se”. Não sendo inverdade em certos aspectos, não 

podemos nos dar o luxo de ser tão simplistas em uma análise, pois a manutenção do 

bem-estar no trabalho e na vida pessoal são tão importantes quanto o sucesso das 

organizações. 

A Gestão de Pessoas exerce nesse quesito um papel de fundamental 

importância no alinhamento dos objetivos organizacionais em equilíbrio com a 

qualidade de vida das pessoas no trabalho, oferecendo boas condições não somente 

nos quesitos resguardados por leis como as que compõe a CLT, por exemplo – 

ambiente de trabalho salubre, férias e outros direitos –, mas também naquelas que se 

refletem na parte psicológica, objetivando auxiliar na prevenção de alguns graves 

transtornos como crises de ansiedade, depressões, pressões de cunho psicológico no 

ambiente de trabalho e até mesmo a famigerada síndrome de Burnout. 

A síndrome de Burnout trata-se do ápice do estresse mental, ponto em que não 

existe mais uma separação entre trabalho e vida pessoal, e o pouco debate e 

exploração do assunto pode agravar os sintomas. Segundo Maslach et al., o conceito 

de burnout seria uma síndrome psicológica resultante de estressores interpessoais 
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crônicos no trabalho, caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e 

diminuição da realização pessoal (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). 

Algumas profissões chamaram a atenção devido à alta quantidade de vezes 

em que se apresentaram nos artigos, deduzindo-se como profissões que tendem a 

apresentar ambientes com alto índice de estresse devido a sua natureza. As 

profissões relacionadas aos setores da educação e saúde foram o foco de muitos 

artigos que visavam compreender a qualidade de vida no trabalho, o estresse e os 

naturais reflexos nas vidas pessoais dos profissionais. 

6.3.1 Educação, saúde e suas relações com a qualidade de vida no trabalho 

 

Uma das profissões mais complicadas em se atuar no Brasil, ser professor – 

conhecida como a mãe das profissões - é conhecidamente uma escolha realizada por 

aqueles que se identificam com o trabalho, onde além da necessidade de gostar 

daquilo que se faz e de constantemente estar se aperfeiçoando para oferecer uma 

melhor qualidade aos alunos, com planos de carreira defasados, salários atrasados 

e/ou parcelados (fato bem explorado nos últimos anos, por meio das mídias 

nacionais). A notória desvalorização, muitas vezes dos próprios alunos nada mais é 

que um reflexo de nossa sociedade, sendo o estresse e a falta de motivação muito 

prejudiciais para a qualidade de vida dos profissionais no trabalho, naturalmente 

refletindo em suas vidas pessoais. 

Durante a análise dos artigos publicados nos periódicos, em geral, pode-se 

notar uma QVT mais alta nos profissionais que atuam com pessoas mais velhas, como 

por exemplo os estudantes universitários em organizações voltadas a esse fim, em 

proveito daqueles que atuam com público mais novo, em escolas de ensino médio e 

fundamental, por exemplo. É um dado interessante para análise, revelando-se talvez 

como uma característica de nossa sociedade, tendo em vista que os estudantes 

universitários tendem a ser mais centrados e com objetivos mais específicos – por 

estarem estudando especificamente as áreas que gostam -, além da maturidade 

advinda da idade mais avançada. 

Da mesma maneira, o dia a dia e a ocupação dos profissionais que escolheram 

as carreiras voltadas a saúde também apresentaram agressividade nos estudos, onde 

além das deficiências que o ambiente de trabalho apresenta (pressão psicológica, a 
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natureza dos tratamentos de saúde e a necessidade de saber lidar com situações que 

enfrentam diariamente), os profissionais ainda deparam-se com as adversidades da 

saúde pública (de maior representação no país): extensas filas de atendimento, 

hospitais deficitários com equipamentos indisponíveis, em más condições e/ou 

defasados tecnologicamente, salários incondizentes com a profissão e escalas de 

turnos apertadas, por exemplo, fatos que afetam ainda mais o psicológico dos 

profissionais, que podem ocasionar danos severos a estes profissionais. Relacionado 

ao financeiro, não é incomum encontrar profissionais com mais de um emprego, 

trabalhando em duas ou mais instituições de saúde ou noutra. 

Da análise dos artigos, pode-se notar que os profissionais que atuam em áreas 

específicas de tratamentos de saúde, como as UTI’s (Unidades de Tratamento 

Intensivo) ou CTI’s (Centros de Tratamento Intensivos) tendem a sentir de maneira 

mais agressiva esses danos psicológicos, devido à natureza específica da rotina 

destes, sendo de extrema importância uma atenção prioritária a estes profissionais 

quanto a manutenção de suas qualidades de vida. O desenvolvimento de programas 

de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) para manutenção do bem-estar mental e 

psicológico, assim como a viabilização de folgas maiores, consultas com profissionais 

psicológicos e aumento do valor do salário poderiam – não se apresentando como as 

únicas, cabendo uma análise mais profunda neste sentido – amenizar e/ou diminuir 

os danos à saúde destes profissionais. 

O ano de 2020 foi marcado por reportagens diárias que demonstravam o 

esforço e dedicação dos profissionais de saúde no tratamento dos internados por 

conta da doença COVID-19, não somente no Brasil como em todo o mundo. Desta 

maneira, este ano foi importante na evidenciação da rotina e estresse destes 

profissionais que mesmo esgotados, estressados e traumatizados, permanecem no 

seu compromisso de cuidado e tratamento da saúde e vida das pessoas. 

Ponto interessante sobre a pesquisa foi que muitos trabalhos sobre QV foram 

feitos, o que infelizmente não ocorreu com QVT. Durante o período pesquisado, que 

abrange 11 (onze) anos de pesquisa e mais de 154 (cento e cinquenta e quatro) 

revistas pesquisadas, foram encontrados somente 71 (setenta e um) artigos que 

pesquisavam sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).  
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Entre os artigos que debatiam sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), 

pouco foi explorado a respeito de formas de mitigação dos danos causados pelo 

trabalho. Os artigos em sua maioria eram rasos nesse aspecto, tendo seus focos 

voltados para a comprovação de falta de Qualidade de Vida no Trabalho e existência 

de estresse ocupacional. 

A exploração mais profunda dos aspectos causadores de estresse e falta de 

Qualidade de Vida no Trabalho são tão importantes quanto as suas constatações, 

tendo um papel de transformação. As culturas de muitas organizações ainda 

apresentam aspectos desenvolvidos durante as fases das revoluções industriais dos 

séculos passados, onde a produção em larga escala era a prioridade. A atualidade 

mostra que estas organizações inevitavelmente precisam de transformações nesse 

aspecto. 

Os gestores precisam destinar maior enfoque às pessoas que pertencem e 

desenvolvem estas organizações, pois além do quesito moral presente, políticas e 

estratégias que coloquem o bem-estar dos funcionários como prioridade gerarão 

resultados mais profícuos e serão uma vantagem competitiva para as mesmas. O 

desenvolvimento de uma cultura em que as pessoas enxerguem uma liderança 

motivacional é imprescindível para o sucesso de uma organização. 

A análise destes dados nos traduz que temos muito a avançar no debate sobre 

QVT, que deve ser um dos focos das organizações, visto que além da eticidade e 

moralidade na manutenção da qualidade de vida das pessoas no trabalho ser uma 

obrigação das organizações, isto também impactará nos resultados alcançados por 

estas, trazendo benefícios para todos os envolvidos. 

Este trabalho teve como diretriz norteadora a identificação da ocorrência do 

tema Qualidade de Vida no Trabalho como objeto de estudo por meio da análise 

quantitativa e qualitativa dos artigos publicados em periódicos de grande relevância 

nacional e internacional. Os resultados apontam a necessidade de maior exploração 

do assunto no ambiente acadêmico e de mais publicações em periódicos de grande 

relevância, objetivando a conquista de uma universalidade do entendimento sobre o 

tema, ao ponto que se torne um aspecto obrigatório nas organizações. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Qualidade de Vida no Trabalho é um conceito recente para as organizações, 

que ainda carece de desenvolvimento principalmente devido á difícil natureza de sua 

implementação. O setor de Gestão de Pessoas exerce nesse sentido um papel de 

extrema importância. 

 A pesquisa bibliométrica é uma ferramenta de grande valia para a compreensão 

da relevância do tema como foco de estudo no ambiente acadêmico nacional. As 

decisões de gestores e executivos poderão ser mais bem assessoradas com a 

utilização do devido conhecimento científico. 

 Durante os 11 (onze) anos de publicações nos periódicos Qualis/CAPES 

classificados como A2 e B1 abrangidos neste trabalho, nota-se que a imensa maioria 

dos artigos encontrados tinham como objetivo a constatação do nível de Qualidade 

de Vida no Trabalho e estresse em determinadas profissões e ambientes de trabalho. 

Inegável é a importância desses trabalhos, porém mais importante ainda é a 

constatação das características que geram estresse e falta de QVT. 

As revoluções industriais deixaram uma herança difícil de ser esquecida, 

principalmente quando notamos que apesar da existência de debates a respeito de 

melhorias no ambiente laborativo, estes ainda são embrionários. As organizações não 

estão, em sua maioria, preparadas e condicionadas a equilibrar alta produção com 

ambientes saudáveis de trabalho. 

A dificuldade presente na pesquisa realizada se expressa devido a pouca 

quantidade de produção científica sobre QVT. Conclui-se que são necessárias e 

importantes mais publicações acerca do assunto.  

A maior exploração acadêmica sobre o assunto agregará na mudança de 

antigas políticas reproduzidas atualmente nas organizações. A naturalização deste 

debate no dia a dia das organizações é impreterível e acrescentará não somente para 

as pessoas, como também influenciará nos resultados obtidos por elas, ao ponto que 

se torne nestas, um aspecto com a devida importância.



 
 

39 
 

8 REFERÊNCIAS 

  

AQUINO, C.A.B.; MARTINS, J.C. de Oliveira. Ócio, lazer e tempo livre na sociedade 

do consumo e do trabalho. Revista Mal Estar e Subjetividade,v. 7, n.  2, Fortaleza, 

set. 2007. 

 

ARAÚJO, R. F; ALVARENGA, L. A bibliometria na pesquisa científica da pós-

graduação brasileira de 1987 a 2007. Encontros Bibli: revista eletrônica de 

biblioteconomia e ciência da informação. v. 16, ed. 31, p. 51-70, 2015. 

BERGAMINI, C. W.; CODA, R. (Orgs.). Psicodinâmica da vida organizacional: 

motivação e liderança. São Paulo, Pioneira, 1990. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos 

humanos nas organizações. 2ª Ed. 4ª Reimpressão, Rio de Janeiro, Campus, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração. 7ª Ed. Rio 

de Janeiro, Elsevier, 2004. 

CSJT (site). Disponível em: http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias-dos-

trts//asset_publisher/q2Wd/content/empregado-acionado-por-whatsapp-fora-

do-horario-de-trabalho-recebera-horas-extras. Publicado em 22/02/2019. Acesso 

em 20 de julho de 2020, às 21 horas e 18 minutos. 

CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. – 7. ed. rev. E ampl. – 

São Paulo, Atlas, 2000. 

DA SILVA, M.; HAYASHI, C. R.; HAYASHI, M. C. Análise bibliométrica e cientométrica: 

desafios para especialistas que atuam no campo. In CID: Revista de Ciência da 

Informação e, v. 2, n. 1, p. 110-129, 9 jun. 2011. 

 

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, Amélia. Métodos 

quantitativos e qualitativos: um resgate teórico. In: Revista Interdisciplinar Científica 

Aplicada, Blumenau, v.2, n.4, p.01- 13, Sem II. 2008. 

 

DEUS, E. S. Embelezamento físico: requisito da gestão gerencialista para o 

exercício do trabalho imaterial. Tese Doutorado. Repositório Digital LUME UFRGS,  

 

EXAME (rev.) Disponível em: https://exame.com/economia/endividamento-no-

brasil-bate-recorde-e-deve-aumentar-devido-ao-coronavirus. Publicado em: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=GRX8lSYAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
https://scholar.google.com.br/citations?user=fO6nHmIAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://periodicos.unifor.br/rmes/article/view/1595
http://periodicos.unifor.br/rmes/article/view/1595
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1518-6148&lng=pt&nrm=iso
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6641844451896297091&btnI=1&hl=pt-PT
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6641844451896297091&btnI=1&hl=pt-PT
https://exame.com/economia/endividamento-no-brasil-bate-recorde-e-deve-aumentar-devido-ao-coronavirus
https://exame.com/economia/endividamento-no-brasil-bate-recorde-e-deve-aumentar-devido-ao-coronavirus


 
 

40 
 

Publicado em: 30/03/2020 às 11h56. Acesso em 27 de julho de 2020, às 12 horas e 

49 minutos. 

EXAME (rev.) Disponível em: https://exame.com/negocios/8-empresas-que-

buscam-dar-qualidade-de-vida-aos-funcionarios. Publicado em: 09/01/2013 às 

05h00 - Alterado em: 13/09/2016 às 15h47. Acesso em 29 de junho de 2020, às 21 

horas e 37 minutos. 

FRANÇA, A. C. L. Qualidade de vida no trabalho: conceitos, abordagens, inovações 

e desafios nas empresas brasileiras. In: Revista brasileira de medicina 

Psicossomática. Rio de Janeiro 1 (2), p. 79-83, 1997. 

FREITAS, Natália Gomes; RODRIGUES, Manoel Gonçalves. Uma reflexão sobre 

liderança e motivação sob enfoque organizacional, p. 1-12, 2008. 

GAZETA DO POVO (jornal). Disponível em: 

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/urbanismo/com-ou-sem-carro-

brasileiro-gasta-127-minutos-diarios-no-transito. Publicado em: 31/05/2019. 

Acesso em 29 de julho de 2020, às 22 horas e 24 minutos. 

LUNARDI, M. S.; CASTRO, J.; MONAT, A. Visualização dos resultados do Yahoo em 

nuvens de texto: uma aplicação construída a partir de web services. InfoDesign. In: 

Revista Brasileira de Design da Informação, 5(1), p. 21-35, 2008. 

MASLACH, C.; SCHAUFELI, W.B. LEITER MP. Job burnout. Annual Review of 

Psychology, v. 52, p. 397-422, 2001. 

MASLOW, A. H. Motivation and Personality. NY: Harper & Row Publishers, New 

York, 1954. 

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 

37, p. 7-32, 1999.  

NAKAMURA, Cristiane Carlis; FORTUNATO, Josiane C.; ROSA, Lúcia Maria; 

MARÇAL, Rodrigo; PEREIRA, Thais A. A.; BARBOSA, Daniel Freitas. Motivação no 

trabalho. Maringá Management: In: Revista de Ciências Empresariais. v. 2, n.1, p. 

20-25, jan./jun. 2005. 

PASCHOAL, T.; TAMAYO, A. Validação da escala de estresse no trabalho. 

Estudos de Psicologia, v. 9, n. 1, Natal, jan./abr. 2004. 

PASTORE, J. Limites e virtudes da flexibilização. O Estado de S. Paulo, p. B2, 26 

de fevereiro de 1996. 

PIZZANI, L.; SILVA, R. C. da; BELLO, S. F.; HAYASHI, M. C. P. I. A arte da pesquisa 

bibliográfica na busca do conhecimento. In: RDBCI: Revista Digital de 

https://exame.com/negocios/8-empresas-que-buscam-dar-qualidade-de-vida-aos-funcionarios
https://exame.com/negocios/8-empresas-que-buscam-dar-qualidade-de-vida-aos-funcionarios
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/urbanismo/com-ou-sem-carro-brasileiro-gasta-127-minutos-diarios-no-transito
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/urbanismo/com-ou-sem-carro-brasileiro-gasta-127-minutos-diarios-no-transito


 
 

41 
 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 10, n. 2, p. 53–66, 

2012. Porto Alegre, 2017. 

POTTER, W. G. Lotka’s Law revisited. Library Trends, v. 31, p. 21-39, 1981. 

QUEIROZ, Simone Hering de. Mot 

ivação dos quadros operacionais para a qualidade sob o enfoque da liderança 

situacional, 1996. Dissertação (Mestrado). Universidade de Santa Catarina, 

Florianópolis, 1996. 

QUEVEDO-SILVA, Filipe; BIAGI ALMEIDA SANTOS, Eduardo; MOLL BRANDÃO, 

Marcelo; VILS, Leonardo. Estudo Bibliométrico: Orientações sobre sua aplicação. 

Universidade Nove de Julho. Revista Brasileira de Marketing, vol. 15, núm. 2, abril-

junho, p. 246-262, São Paulo, 2016. 

RAMSDEN, A.; BATE, A. Using word clouds in teaching and learning. Bath : 

University of Bath, 2008. 

REGUEIRA, Krongnon Wailamer de Souza. O setor imobiliário informal e os 

direitos de propriedade: o que os imóveis regularizados podem fazer pelas pessoas 

de baixa renda dos países em desenvolvimento. Tese (doutorado), Universidade 

Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Econômico. Curitiba, 2007. 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo, 

Atlas,1989. 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 9ª Ed. São Paulo, Pearson 

Prentice Hall, 2002.  

SIQUEIRA, M. M. M. (Org). Medidas do comportamento organizacional: 

ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre, Artmed, 2008.  

SOARES, S. V.; PICOLLI, I. R. A.; CASAGRANDE, J.L. Pesquisa Bibliográfica, 

Pesquisa Bibiliométrica, Artigo de Revisão e Ensaio Teórico em Administração e 

Contabilidade. In: Administração: Ensino e Pesquisa, 19 (2), p 308-339, 2018. 

SOUZA PRAIS, J.L.; ROSA, V.F. da. Nuvem de palavras e mapa conceitual: 

estratégias e recursos tecnológicos na prática pedagógica. Nuances: estudos sobre 

Educação, Presidente Prudente - SP, v. 28, n. 1, p. 201-219, jan./abr. 2017. ISSN: 

2236-0441. 

TAGCROW.COM (site). Disponível em: https://www.tagcrowd.com/ - Acessado em 

17 de dezembro de 2020, às 17 horas e 35 minutos. 

https://www.tagcrowd.com/


 
 

42 
 

UOL (site). Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-

estado/2019/05/28/estresse-no-trabalho-vira-doenca-afirma-oms. Publicado em: 

28/05/2019 às 08h e 05 minutos. Acesso em 27 de julho de 2020, às 13 horas e 18 

minutos. 

VILELA, R. B.; RIBEIRO, A.; BATISTA, N. A. Nuvem de palavras como ferramenta 

de análise de conteúdo: Uma aplicação aos desafios do mestrado profissional em 

ensino na saúde. Millenium, 2(11), p. 29-36, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/05/28/estresse-no-trabalho-vira-doenca-afirma-oms
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/05/28/estresse-no-trabalho-vira-doenca-afirma-oms


 
 

43 
 

APÊNDICE 

 

Planilha Microsoft Excel Plataforma Sucupira – Publicações QVT Periódicos A2 e 

B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

Periódicos Qualis / CAPES A2 

ISSN REVISTA SETOR PERIÓDICO 
QUANTIDADE 
DE ARTIGOS 

ARTIGOS 

1678
-

2690 

ANAIS DA 
ACADEMIA 

BRASILEIRA DE 
CIÊNCIAS 
(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 

Somente 
resumos em 

português, texto 
em ingles  

              

1678
-

4626 

EDUCAÇÃO & 
SOCIEDADE 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 1 

Alex Pizzio e Karla 
Klein - Qualidade de 
vida no trabalho e 
adoecimento no 

cotidiano de 
docentes do Ensino 

Superior(vol.36 
no.131 Campinas 
abr./jun. 2015). O 
artigo é um estudo 
sobre a Qualidade 

de Vida no Trabalho 
(QVT) de docentes 
do Ensino Superior 

da Universidade 
Federal do 

Tocantins (UFT), 
considerando os 

reflexos da 
reestruturação 
produtiva e a 

crescente 
precarização das 

relações de trabalho, 
fato que tem 

alterado fortemente 
o contexto das 
Instituições de 

Ensino Superior 
(IES) e a 

representação social 
que os docentes 
possuem acerca 

dessas instituições.                                    
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1678
-

4561 

CIÊNCIA & SAÚDE 
COLETIVA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 7 

SANCHEZ, Hugo 
Machado et al . 

Impacto da saúde na 
qualidade de vida e 

trabalho de docentes 
universitários de 

diferentes áreas de 
conhecimento. 
Ciênc. saúde 

coletiva,  Rio de 
Janeiro ,  v. 24, n. 
11, p. 4111-4123,  

Nov.  2019. O 
objetivo deste artigo 

é identificar o 
impacto da saúde na 

qualidade de vida 
(QV) e qualidade da 

vida profissional 
(QVT) de 

professores 
universitários. 

Estudo descritivo, 
transversal, que 

avaliou 284 
professores 

universitários das 
áreas da saúde, 

biologia, agrarias, 
humanas e exatas. 
A avaliação ocorreu 
através da aplicação 
de um questionário 
sociodemográfico 

com questões 
relacionadas aos 

dados de saúde, o 
WHOQOL-bref para 

avaliar QV e o 
TQWL-42 para 

avaliar a qualidade 
da vida no trabalho 
(QVT). Verificou-se 
que os professores 

que praticam 
atividade física 

TEIXEIRA, Jules 
Ramon Brito et al . 

Fatores 
associados à 

capacidade para o 
trabalho de 

mototaxistas. 
Ciênc. saúde 

coletiva,  Rio de 
Janeiro ,  v. 24, n. 
10, p. 3957-3967,  
Out.  2019 .Diante 
do exposto, este 
estudo objetivou 

avaliar a 
capacidade para o 

trabalho de 
mototaxistas e sua 

associação com 
fatores 

sociodemográficos
, laborais e 

qualidade de vida. 

BARBOSA, 
Mayara Lima et al 

. Qualidade de 
vida no trabalho 
dos profissionais 

de saúde no 
sistema prisional. 

Ciênc. saúde 
coletiva,  Rio de 

Janeiro ,  v. 23, n. 
4, p. 1293-1302,  

Abr.  2018. O 
presente estudo 

objetivou 
mensurar a QVT 
dos profissionais 

de saúde nas 
penitenciárias do 
sistema prisional 

do estado da 
Paraíba e 

verificar quais os 
fatores 

associados à 
QVT desses 
profissionais. 
Realizou-se 

pesquisa 
exploratória, 
descritiva e 

transversal, em 
cinco unidades 

prisionais. 
Participaram do 

estudo 29 
profissionais de 

saúde, que 
responderam o 

questionário 
TQWL-42. Os 

resultados foram 
obtidos através 
da estatística 
descritiva e 
regressões 

lineares múltiplas. 

DIAS, Alex Carrér 
Borges; 

CHAVEIRO, 
Neuma; PORTO, 
Celmo Celeno. 

Qualidade de vida 
no trabalho de 
fisioterapeutas 
docentes no 
município de 

Goiânia, Goiás, 
Brasil. Ciênc. 

saúde coletiva,  
Rio de Janeiro ,  

v. 23, n. 9, p. 
3021-3030,  Set.  
2018. O objetivo 

deste artigo é 
avaliar a 

qualidade de vida 
no trabalho de 
fisioterapeutas 
docentes de 
cursos de 

fisioterapia no 
município de 
Goiânia-GO. 

Trata-se de um 
estudo transversal 
com 65 docentes. 
Foram incluídos 
fisioterapeutas 

docentes do curso 
de fisioterapia no 

município de 
Goiânia, 

utilizando-se um 
questionário 

sociodemográfico 
e o Total Quality 

of Work Life 
(TQWL-42) para 

avaliação da 
qualidade de vida 

no trabalho.  

PEREIRA, Lírica 
Salluz Mattos; 

SOARES, Sônia 
Maria. Fatores 

que influenciam a 
qualidade de vida 

do cuidador 
familiar do idoso 
com demência. 
Ciênc. saúde 

coletiva,  Rio de 
Janeiro ,  v. 20, n. 
12, p. 3839-3851,  

Dez.  2015. A 
investigação é 
uma revisão 

integrativa que 
teve como 

objetivo a análise 
das evidências 

disponíveis sobre 
os fatores que 
influenciam a 
Qualidade de 
Vida (QV) do 

cuidador familiar 
de idosos com 

demências. 

LIVEIRA, 
Elizabete 

Regina Araújo 
de et al . Gênero 
e qualidade de 
vida percebida: 

estudo com 
professores da 
área de saúde. 
Ciênc. saúde 

coletiva,  Rio de 
Janeiro ,  v. 17, 
n. 3, p. 741-747,  

Mar.  2012. 
Pesquisa de 
abordagem 

qualitativa onde 
foram 

analisadas as 
condições de 
trabalho de 

Professoras do 
ensino superior 

da área da 
saúde em 
Vitória, no 
Estado do 

Espírito Santo, e 
suas 

implicações 
sobre a saúde e 

qualidade de 
vida. 

SENA, Tereza 
Raquel Ribeiro de; 

VARGAS, 
Marlizete 

Maldonado; 
OLIVEIRA, 

Cristiane Costa da 
Cunha. Saúde 

auditiva e 
qualidade de vida 
em trabalhadores 

expostos a 
agrotóxicos. Ciênc

. saúde 
coletiva,  Rio de 

Janeiro ,  v. 18, n. 
6, p. 1753-

1761,  June  2013 
.  O objetivo deste 

estudo foi 
determinar a 

relação entre a 
exposição ao 
agrotóxico e a 
ocorrência de 

perda auditiva nos 
trabalhadores 

rurais do Povoado 
Colônia Treze, 
Lagarto (SE), 

afetando a 
qualidade de vida 
do trabalhador. 
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apresentaram 
melhor QV e QVT e 

relataram melhor 
qualidade de sono, 

além disso, elas 
eram menores em 
professores que 

usam medicação, 
que têm uma dieta 
pobre e têm menos 
atividades de lazer. 
Além disso, a idade 

foi associada a 
melhor QV. A 

qualidade de vida e 
qualidade de vida no 

trabalho sofrem 
impacto dos 

aspectos 
relacionados à 

saúde. 

1678
-

4561 

CADERNOS DE 
SAÚDE PÚBLICA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 6 

TEIXEIRA, Jules 
Ramon Brito et al . 
Associação entre 

aspectos 
psicossociais do 

trabalho e qualidade 
de vida de 

mototaxistas. Cad. 
Saúde Pública,  Rio 
de Janeiro ,  v. 31, n. 

1, p. 97-
110,  Jan.  2015 . O 

estudo objetivou 
avaliar a qualidade 

de vida de 
mototaxistas e sua 

relação com os 
aspectos 

psicossociais do 
trabalho. Estudo 
epidemiológico, 

transversal, 
realizado com 400 

mototaxistas do 

INOUYE, Keika; 
PEDRAZZANI, 
Elisete Silva; 

PAVARINI, Sofia 
Cristina Iost. 

Implicações da 
doença de 

Alzheimer na 
qualidade de vida 
do cuidador: um 

estudo 
comparativo. Cad. 

Saúde 
Pública,  Rio de 

Janeiro ,  v. 26, n. 
5, p. 891-

899,  Maio  2010 . 
Este estudo teve 

como objetivo 
comparar a 

percepção geral e 
de cada dimensão 
de qualidade de 

vida de um grupo 

LACAZ, 
Francisco Antonio 
de Castro et al . 
Qualidade de 

vida, gestão do 
trabalho e plano 
de carreira como 
tecnologista em 

saúde na atenção 
básica do 

Sistema Único de 
Saúde em São 
Paulo, Brasil. 
Cad. Saúde 

Pública,  Rio de 
Janeiro ,  v. 26, n. 

2, p. 253-263,  
Fev.  2010 . O 
artigo trata do 
conceito de 

qualidade de vida 
no/do trabalho, 

articulando-o com 
a gestão do 

TABELEAO, 
Viviane Porto; 

TOMASI, Elaine; 
NEVES, Siduana 
Facin. Qualidade 

de vida e 
esgotamento 

profissional entre 
docentes da rede 
pública de Ensino 

Médio e 
Fundamental no 

Sul do Brasil. 
Cad. Saúde 

Pública,  Rio de 
Janeiro ,  v. 27, n. 
12, p. 2401-2408,  
Dez.  2011 . Para 

investigar os 
níveis de 

qualidade de vida 
entre docentes de 
escolas estaduais 

e municipais e 

PEREIRA, Érico 
Felden; 

TEIXEIRA, 
Clarissa Stefani; 
LOPES, Adair da 
Silva. Qualidade 

de vida de 
professores de 

educação básica 
do município de 

Florianópolis, SC, 
Brasil. Ciênc. 

saúde 
coletiva,  Rio de 

Janeiro ,  v. 18, n. 
7, p. 1963-

1970,  Julho  201
3 . Este estudo 

investigou a 
percepção de 

qualidade de vida 
e a contribuição 
dos domínios 

físico, psicológico, 

KOETZ, Lydia; 
REMPEL, 
Claudete; 
PERICO, 
Eduardo. 

Qualidade de 
vida de 

professores de 
Instituições de 

Ensino Superior 
Comunitárias do 
Rio Grande do 

Sul. Ciênc. 
saúde 

coletiva,  Rio de 
Janeiro ,  v. 
18, n. 4, p. 

1019-
1028,  Abr.  201

3 . O estudo 
investigou a 
qualidade de 

vida de 
docentes de 
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Município de Jequié, 
Bahia, Brasil. 

de cuidadores de 
idosos com 
doença de 

Alzheimer com um 
grupo de não-

cuidadores 
emparelhado 

quanto às 
variáveis 

sociodemográficas
. 

trabalho em 
saúde com base 
na avaliação de 
um instrumento 
de gestão do 

trabalho: o Plano 
de Carreiras, 

Cargos e Salários 
(PCCS). Objetiva-

se analisá-lo 
como tecnologia 

de gestão do 
trabalho na 

atenção básica 
do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

relacioná-los com 
características 

sociodemográfica
s e do processo 

de trabalho, 
realizou-se um 

estudo transversal 
com 601 docentes 

da rede pública 
de Ensino 

Fundamental e 
Médio da zona 

urbana de 
Pelotas, Rio 

Grande do Sul, 
Brasil. 

relações sociais e 
meio ambiente 

para a qualidade 
de vida geral de 
professores de 

educação básica 
do município de 

Florianópolis 
(SC). A amostra 
foi formada por 
349 professores 

das redes 
estadual e 

municipal de 
ensino que 

responderam a 
um questionário 

com dados 
sociodemográfico
s e ao Whoqol-

bref. 

instituições de 
ensino superior 

comunitárias 
não 

confessionais, 
com mais de 40 
anos de atuação 
e com mais de 
dez mil alunos 
no Rio Grande 

do Sul. A 
pesquisa, com 

perfil quali-
quantitativo e de 

corte 
transversal, 
ocorreu em 

agosto e 
setembro de 

2011, através de 
um questionário 

de perfil 
profissional e do 

questionário 
WHOQOL-bref. 

Participaram 
203 professores, 
perfazendo 17% 

do total de 
docentes das 

três instituições 
analisadas. 

1679
-

3951 

CADERNOS 
EBAPE.BR (FGV) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

0378
-

1844 

INTERCIENCIA 
(CARACAS) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               
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2167
-

8359 
PEERJ 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 
Somente textos 

em inglês. 
              

1678
-

3921 

PESQUISA 
AGROPECUÁRIA 

BRASILEIRA 
(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

1678
-

5142 

PESQUISA 
OPERACIONAL 

(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

1678
-

5150 

PESQUISA 
VETERINÁRIA 
BRASILEIRA 

(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

1981
-

5700 
RAC ELETRÔNICA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 

Descontinuada 
e incorporada à 

Revista de 
Administração 

Contemporânea 
(RAC) Online.  

              

1982
-

7849 

RAC. REVISTA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
CONTEMPORÂNE

A (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 4 

OLIVEIRA, Lucia 
Barbosa de; 

CAVAZOTTE, Flávia 
de Souza Costa 

Neves; PACIELLO, 
Raul Ricardo. 

Antecedentes e 
consequências dos 

conflitos entre 
trabalho e 

família. Rev. adm. 
contemp., 

Curitiba,  v. 17, n. 
4, p. 418-

437,  Ago.  2013. o 
presente estudo, de 

CARVALHO-
FREITAS, Maria 

Nivalda de. 
Inserção e gestão 

do trabalho de 
pessoas com 

deficiência: um 
estudo de 

caso. Rev. adm. 
contemp., 

Curitiba,  v. 13, n. 
spe, p. 121-

138,  Jun  2009 
. O objetivo desta 

pesquisa foi 
analisar as 

BARCAUI, Andre; 
LIMONGI-

FRANCA, Ana 
Cristina. 
Estresse, 

Enfrentamento e 
Qualidade de 

Vida: Um Estudo 
Sobre Gerentes 
Brasileiros. Rev. 
adm. contemp., 

Curitiba ,  v. 
18, n. 5, p. 670-

694,  Out.  2014 . 
Este estudo 

analisa a relação 

D'AMICO, Simoni 
Missel; 

MONTEIRO, 
Janine Kieling. 

Características de 
personalidade e 

qualidade de vida 
de gestores no 
Rio Grande do 
Sul. Rev. adm. 

contemp., Curitiba 
,  v. 16, n. 3, p. 
381-396,  Jun  

2012 .  Através de 
uma pesquisa 

explicativa, 
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caráter quantitativo, 
investigou 

antecedentes e 
consequências dos 
conflitos entre vida 

pessoal e vida 
profissional em um 

grupo de 296 
profissionais com 

formação superior, 
que atuam em 

empresas públicas e 
privadas de 

diferentes setores da 
economia. Mais 
especificamente, 

procurou-se avaliar, 
em primeiro lugar, 

os impactos de 
políticas formais e 
práticas informais 

existentes nas 
empresas sobre o 
conflito trabalho-
família (CTF) e o 
conflito família-
trabalho (CFT). 

Dentre as políticas 
formais, foram 
consideradas a 
flexibilidade de 

horário e as políticas 
de apoio ao cuidado 
com dependentes, 
enquanto que as 
práticas informais 

levaram em conta o 
apoio recebido do 

superior imediato e a 
percepção de que a 
busca por uma vida 

mais equilibrada 
implica em 

consequências 
negativas para a 
carreira. Também 

possíveis relações 
entre as formas 

como os gestores 
veem a 

deficiência, a 
adequação das 
condições de 
trabalho, e a 

satisfação das 
pessoas com 
deficiência em 

relação a aspectos 
relevantes para a 
manutenção da 

qualidade de vida 
no trabalho, em 
grande empresa 

brasileira que 
possui mais de mil 

funcionários 
portadores de 

deficiência, 
contratados. 

entre o estresse 
percebido no 
trabalho, a 

estratégia de 
enfrentamento 

adotada e a 
qualidade de vida 

de gerentes 
atuantes em 
organizações 
brasileiras. 

buscou-se 
investigar que 

características de 
personalidade de 

gestores 
influenciam na 

sua qualidade de 
vida. No estudo 

da personalidade, 
foi utilizado o 

modelo dos Cinco 
Grandes Fatores. 
A amostra foi de 
100 gestores de 

27 empresas 
gaúchas, sendo 
77% homens e 
23% mulheres. 
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foram testadas 
hipóteses relativas 
aos efeitos desses 
conflitos sobre a 

satisfação no 
trabalho, a intenção 

de deixar a 
empresa, o estresse 
e o absenteísmo.  

1676
-

5648 

RAE ELETRÔNICA 
(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

2178
-

938X 
RAE (ON-LINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 
Revista não 
encontrada  

              

1984
-

6142 

RAUSP - REVISTA 
DE 

ADMINISTRAÇÃO 
(SÃO PAULO. 

ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

1983
-

7488 

RAUSP-E (SÃO 
PAULO) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

1983
-

0807 

REVISTA 
BRASILEIRA DE 

GESTÃO DE 
NEGÓCIOS 
(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

1982
-

6125 

REVISTA 
BRASILEIRA DE 
PESQUISA EM 

TURISMO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               
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1809
-

452X 

REVISTA 
BRASILEIRA DE 

PSIQUIATRIA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

1808
-

057X 

REVISTA 
CONTABILIDADE & 

FINANÇAS 
(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 0               

1982
-

3134 

REVISTA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 1 

MARQUES, Antônio 
Luiz; BORGES, 
Renata; REIS, 

Isabella do Couto. 
Mudança 

organizacional e 
satisfação no 

trabalho: um estudo 
com servidores 

públicos do estado 
de Minas 

Gerais. Rev. Adm. 
Pública,  Rio de 

Janeiro ,  v. 50, n. 
1, p. 41-

58,  Fev.  2016 . Foi 
realizado um survey 
no governo de Minas 

Gerais com 679 
servidores para 

avaliar os impactos 
da avaliação de 

desempenho 
individual (ADI), 

sendo o objetivo do 
presente trabalho a 

compreensão de 
como se dá a reação 

dos servidores em 
relação à 

implantação desta 
avaliação, 

influenciando os 
níveis de satisfação 
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no trabalho e 
contribuindo para 

uma maior 
compreensão sobre 
as possíveis reações 
diante da mudança 

organizacional e 
como essas reações 

podem afetar os 
níveis de satisfação 

do trabalhador. 

1982
-

6486 

REVISTA DE 
CONTABILIDADE E 
ORGANIZAÇÕES 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 
não encontrado 

na SciELO  
              

1518
-

8787 

REVISTA DE 
SAÚDE PÚBLICA 

(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 1 

CARVALHO 
JUNIOR, Luiz Carlos 

Soares de et al . 
Avaliação da 

qualidade de vida 
relacionada à saúde 

de cortadores de 
cana-de-açúcar nos 

períodos de 
entressafra e safra. 
Rev. Saúde Pública,  
São Paulo ,  v. 46, n. 

6, p. 1058-1065,  
Dez.  2012 . O 

objetivo do estudo 
foi avaliar a 

qualidade de vida 
relacionada à saúde 

de cortadores de 
cana-de-açúcar. 

Estudo longitudinal 
em uma usina 

sucroalcooleira no 
Oeste do estado de 
São Paulo de abril 

(final da entressafra) 
a outubro (final da 

safra) de 2010. 
Foram avaliados 44 
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cortadores de cana-
de-açúcar tabagistas 
e não tabagistas em 

três períodos: ao 
final da entressafra, 
no fim do terceiro 
mês de safra e no 
final da safra. A 

qualidade de vida 
relacionada à saúde 

foi avaliada pelo 
questionário "Medica

l Outcomes Study 
36-Item Short-Form 
Health Survey'' (SF-

36). 

1984
-

0470 

SAÚDE E 
SOCIEDADE 

(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

A2 2 

FERREIRA, Caroline 
Gomes; 

ALEXANDRE, Tiago 
da Silva; LEMOS, 

Naira Dutra. Fatores 
associados à 

qualidade de vida de 
cuidadores de 

idosos em 
assistência 

domiciliária. Saude 
soc.,  São Paulo ,  v. 

20, n. 2, p. 398-
409,  Jun  2011 .  O 
objetivo do presente 
estudo foi investigar 
se o comportamento 
da qualidade de vida 
(QV) de cuidadores 

de idosos em 
assistência 

domiciliária pode ser 
influenciado por 
características 

sociodemográficas, 
pela rede de suporte 

oferecida ao 
cuidador e por 

variáveis 
relacionadas ao ato 

PAULA, Ítalo 
Ribeiro et al . 

Capacidade para o 
trabalho, sintomas 
osteomusculares e 
qualidade de vida 

entre agentes 
comunitários de 

saúde em 
Uberaba, Minas 
Gerais. Saude 

soc.,  São Paulo 
,  v. 24, n. 1, p. 

152-
164,  Mar.  2015 . 
O objetivo deste 

estudo foi avaliar a 
capacidade para o 

trabalho (CT), 
aspectos 

socioeconômicos, 
qualidade de vida 
(QV) e sintomas 

osteomusculares, 
bem como as 

associações entre 
estes em agentes 
comunitários de 
saúde (ACS) da 

cidade de 
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de cuidar. Foram 
entrevistados 40 
cuidadores de 
idosos de um 
Programa de 
Assistência 

Domiciliária da 
cidade de São 
Paulo. A QV foi 

mensurada 
utilizando-se a 

versão brasileira do 
Medical Outcomes 

Study 36 - Item 
Short-Form Health 

Survey (SF-36). 
Características 

sociodemográficas, 
as variáveis 

relacionadas à rede 
de suporte oferecida 
ao cuidador e ao ato 

de cuidar foram 
obtidas por meio de 

questionário 
complementar. 

Uberaba, Minas 
Gerais. 

Participaram da 
pesquisa 47 ACS 
(42 mulheres e 5 

homens), com 
idade média de 

37,26 12,74 anos, 
que responderam 
um questionário 

sociodemográfico, 
o Questionário 

Nórdico de 
Sintomas 

Osteomusculares, 
o Questionário de 
Qualidade de Vida 
SF-36 e o Índice 
de Capacidade 

para o Trabalho. 
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Periódicos Qualis / CAPES B1 

ISSN REVISTA SETOR PERIÓDICO 
QUANTIDADE 
DE ARTIGOS 

ARTIGOS 

2358
-

0917 

ADMINISTRAÇÃO: 
ENSINO E PESQUISA 

(RAEP) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2175
-

5787 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E GESTÃO 

SOCIAL 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1809
-

4422 

AMBIENTE & 
SOCIEDADE (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

0003
-

2573 
ANÁLISE SOCIAL 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1578
-

8946 
ATHENEA DIGITAL 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1984
-

8196 

BASE - REVISTA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DA 

UNISINOS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1807
-

054X 
BASE (UNISINOS) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

B1 0             
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CONTÁBEIS E 
TURISMO 

1676
-

0603 

BIOTA NEOTROPICA 
(EDIÇÃO EM 

PORTUGUÊS. ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

0104
-

9712 

CADERNOS DE 
LINGUAGEM E 
SOCIEDADE 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
não consegui 

acesso 
            

1980
-

5314 

CADERNOS DE 
PESQUISA (FUNDAÇÃO 

CARLOS CHAGAS. 
ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1981
-

0490 

CADERNOS DE 
PSICOLOGIA SOCIAL DO 

TRABALHO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1516
-

3717 

CADERNOS DE 
PSICOLOGIA SOCIAL DO 

TRABALHO (USP) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2236
-

9996 

CADERNOS 
METRÓPOLE 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1517
-

2422 

CADERNOS 
METRÓPOLE (PUCSP) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             
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0251
-

2920 
CEPAL REVIEW (PRINT) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
não encontrada 
em português 

            

104-
7760 

CERNE (UFLA) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1809
-

127X 
CHECK LIST 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
não encontrada 
em português 

            

1518
-

8353 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1981
-

1829 

CIÊNCIA E 
AGROTECNOLOGIA 

(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1413
-

7054 

CIÊNCIA E 
AGROTECNOLOGIA 

(UFLA) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1678
-

457X 

CIENCIA E TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1678
-

4596 
CIENCIA RURAL 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

B1 0             
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CONTÁBEIS E 
TURISMO 

1806
-

5821 

CIÊNCIAS & COGNIÇÃO 
(UFRJ) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1481
-

4374 
CLC WEB (EDMONTON) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
não encontrada 
em português 

            

1984
-

3925 

CONTABILIDADE, 
GESTÃO E 

GOVERNANÇA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2178
-

9258 

CONTEXTUS - REVISTA 
CONTEMPORÂNEA DE 
ECONOMIA E GESTÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 2 

MILHOME, J. C.; ROWE, 
D. E. O.; DOS-SANTOS, 
M. G. Existem relações 

entre qualidade de vida no 
trabalho, 

comprometimento 
organizacional e 

entrincheiramento 
organizacional?. Contextu

s – Revista 
Contemporânea de 

Economia e Gestão, v. 
16, n. 3, p. 232-252, 12 
dez. 2018.o presente 

estudo objetiva analisar as 
possíveis relações que 
podem se estabelecer 

entre a Qualidade de Vida 
no Trabalho e os vínculos 

Comprometimento e 
Entrincheiramento 

Organizacional. Para 
tanto, foi realizada uma 
pesquisa quantitativa e 

explicativa, cujo 
questionário foi composto 

VILAS BOAS, A. A.; 
MORIN, E. M. 

INDICADORES DE 
QUALIDADE DE 

VIDA NO 
TRABALHO PARA 

PROFESSORES DE 
INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS DE 

ENSINO 
SUPERIOR: UMA 
COMPARAÇÃO 

ENTRE BRASIL E 
CANADÁ. Contextus 

– Revista 
Contemporânea de 
Economia e Gestão, 
v. 14, n. 2, p. 170-

198, 26 out. 2016. O 
principal objetivo 

desse artigo é 
avaliar os 

indicadores de 
qualidade de vida no 
trabalho (QVT) para 

os professores 
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por três escalas validadas, 
cada uma relacionada a 

um dos construtos 
investigados. A partir de 

uma amostra de 187 
trabalhadores, os dados 
foram analisados a partir 
de Regressões Múltiplas.  

universitários e 
comparar os 

indicadores de QVT 
em universidades 

públicas no Brasil e 
no Canadá. A 
amostra deste 

estudo é constituída 
por 205 professores 
de Minas Gerais e 

269 do Quebec. Os 
dados foram 

coletados através de 
um questionário 

online aplicado em 
fevereiro e março de 

2013. 

1678
-

2089 

CONTEXTUS 
(FORTALEZA) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 

incorporada a  
Contextus: 

Revista 
Contemporâne
a de Economia 

e Gestão 

            

1808
-

2882 

CUSTOS E 
@GRONEGOCIOSONLIN

E 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2178
-

2792 
DILEMAS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1982
-

3533 

ECONOMIA E 
SOCIEDADE (UNICAMP) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1678
-

4634 
EDUCAÇÃO E PESQUISA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

B1 0             
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CONTÁBEIS E 
TURISMO 

1682
-

1130 
E-JOURNAL - CIGR 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
não encontrada 
em português 

            

1984
-

882X 
ENFOQUE 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 1 

ALTOÉ, S. M. L.; VOESE, 
S. B. Fatores explicativos 
de Work-Life Balance e a 

gestão de tempo 
conduzindo ao bem estar 
na visão de contadores 
paranaenses. Enfoque: 

Reflexão Contábil, v. 37, 
n. 1, p. 71-90, 1 jan. 2018. 

O estudo objetiva 
identificar quais são os 
fatores que explicam a 

percepção de contadores 
paranaenses quanto ao 
seu work-life balance e a 

gestão de tempo. Por meio 
de survey online, a partir 

do instrumento de 
pesquisa adaptado do 
estudo de Wong e Ko 

(2009), 267 contadores 
registrados no estado do 
Paraná responderam ao 

questionário. Para analisar 
os dados, utilizou-se 

estatística descritiva e 
análise fatorial. A partir da 
técnica de análise fatorial, 

foram três os fatores 
identificados como 

explicativos de work-life 
balance: (1) apoio no 

trabalho; (2) 
comprometimento com o 

trabalho; e (3) 
comprometimento com a 

família e aspectos 
pessoais. Além dos três 

          



 
 

61 
 

fatores de work-life 
balance identificados, 

considerou-se a gestão de 
tempo. 

0104
-

4036 

ENSAIO - AVALIAÇÃO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

EM EDUCAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1809
-

4465 

ENSAIO - AVALIAÇÃO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

EM EDUCAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2183
-

184X 

E-PÚBLICA: REVISTA 
ELETRÓNICA DE 

DIREITO PÚBLICO 
(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

980-
5357 

ESTUDOS 
ECONÔMICOS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1806
-

9584 
ESTUDOS FEMINISTAS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1413
-

0580 

ESTUDOS SOCIEDADE E 
AGRICULTURA (UFRRJ) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

B1 0             
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CONTÁBEIS E 
TURISMO 

0185
-

013X 
FORO INTERNACIONAL 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1982
-

2553 

GALÁXIA (SÃO PAULO. 
ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1806
-

9649 
GESTÃO & PRODUÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 2 

SOUZA, Josiane 
Aparecida Cardoso de; 
MAZINI FILHO, Mauro 

Lúcio. Análise ergonômica 
dos movimentos e 

posturas dos operadores 
de checkout em um 

supermercado localizado 
na cidade de Cataguases, 

Minas Gerais. Gest. 
Prod.,  São Carlos ,  v. 

24, n. 1, p. 123-
135,  Abr.  2017 .Este 

estudo foi realizado em um 
supermercado localizado 
na cidade de Cataguases, 
Minas Gerais. O objetivo 

foi analisar os riscos a que 
os operadores de 

checkout estão expostos 
por movimentos e 

posturas adotadas durante 
a execução das 

atividades, as dores que 
os acometem, o grau de 

risco a que estão 
submetidos em seu posto 

de trabalho e as atividades 
que mais contribuem para 

o desenvolvimento de 
doenças osteomusculares. 
Participaram da pesquisa 

PEDROSO, Bruno 
et al . 

Desenvolvimento e 
validação da versão 

brasileira do 
Diagnóstico do 
Trabalho (Job 

Diagnostic Survey) 
de Hackman e 
Oldham. Gest. 

Prod.,  São Carlos 
,  v. 21, n. 2, p. 285-
301,  Jun  2014 . O 

presente estudo 
teve por objetivo 
desenvolver e 

validar a versão 
brasileira do 
instrumento 

Diagnóstico do 
Trabalho de 

Hackman e Oldham. 
O processo de 

tradução e 
adaptação cultural 

do instrumento 
seguiu o 

procedimento 
adotado pelo 

Instrumento de 
Avaliação de 

Qualidade de Vida 
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14 operadores de 
checkout e, para a 

obtenção dos resultados, 
foram utilizados: 

Questionário, método 
Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA), 
Diagrama de corpo e 

Check List.   

da Organização 
Mundial da Saúde - 

WHOQOL na 
elaboração das 

versões traduzidas 
dos instrumentos 

WHOQOL. 

0104
-

0146 

INFORMAÇÃO & 
SOCIEDADE: ESTUDOS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1809
-

4783 

INFORMAÇÃO & 
SOCIEDADE (UFPB. 

ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1518
-

7012 

INTERAÇÕES (CAMPO 
GRANDE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

0102
-

6453 

INTERCOM: REVISTA 
BRASILEIRA DE 

CIENCIAS DA 
COMUNICACAO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1980
-

3508 

INTERCOM (SÃO PAULO. 
ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             
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1646
-

5237 

LABOREAL (PORTO. 
ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 1 

CESAR FERREIRA, 
Mário. Qualidade de vida 

no trabalho (QVT): do 
assistencialismo à 

promoção 
efetiva. Laboreal,  Porto 

,  v. 11, n. 2, p. 28-
35,  dez.  2015 . O objetivo 

do texto é fornecer uma 
visão panorâmica das 

práticas hegemônicas de 
Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT) em 

organizações brasileiras, 
buscando evidenciar a sua 
natureza assistencialista e, 

sobretudo, seus limites 
para uma real melhoria 

dos indicadores de saúde 
e segurança. A superação 

do viés assistencialista 
requer resituar o 

protagonismo dos 
trabalhadores e suas 
atividades para uma 
efetiva promoção da 
Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT). 

          

2175
-

2753 
META: AVALIAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
não consegui 

acesso 
            

0026
-

1386 

METROECONOMICA 
(TESTO STAMPATO) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
não consegui 

acesso 
            

1982
-

8918 

MOVIMENTO (UFRGS. 
ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             
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1515
-

5994 

MUNDO AGRARIO (LA 
PLATA) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
revista em 
espanhol 

            

1980
-

5381 

NOVA ECONOMIA 
(UFMG) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1980
-

5403 

NOVOS ESTUDOS 
CEBRAP (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

0031
-

1057 
O PAPEL (SÃO PAULO) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1646
-

5954 
OBSERVATORIO (OBS*) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1807
-

0191 
OPINIÃO PÚBLICA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1982
-

4327 
PAIDÉIA (USP. ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 2 

DAMASIO, Bruno 
Figueiredo; MELO, 

Rômulo Lustosa 
Pimenteira de; SILVA, 

Joilson Pereira da. Sentido 
de Vida, Bem-Estar 

Psicológico e Qualidade 
de Vida em Professores 

Escolares. Paidéia 
(Ribeirão 

SADIR, Maria 
Angélica; 

BIGNOTTO, Márcia 
Maria; LIPP, Marilda 
Emmanuel Novaes. 
Stress e qualidade 
de vida: influência 

de algumas 
variáveis 

pessoais. Paidéia 
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Preto),  Ribeirão Preto ,  v. 
23, n. 54, p. 73-

82,  Abr.  2013 . O 
presente estudo objetivou 

avaliar os índices de 
sentido de vida (SV), de 
bem-estar psicológico 

(BEP) e de qualidade de 
vida (QV) em uma ampla 
amostra de professores 
escolares, e observar 

como o SV poderia atuar 
como variável moderadora 
da relação entre o BEP e a 
QV geral. Participaram do 
estudo 517 professores, 
de 57 escolas públicas e 

privadas da cidade de 
Campina Grande, Paraíba, 
Brasil, sendo 174 homens 

e 343 mulheres (idade 
média de 36,5 anos, DP = 

10,34).  

(Ribeirão 
Preto),  Ribeirão 
Preto ,  v. 20, n. 

45, p. 73-
81,  Apr.  2010 .  O 

objetivo deste 
estudo foi verificar 

as variáveis 
pessoais que 

interferem nos níveis 
de stress e 

qualidade de vida de 
uma amostra de 106 
adultos de ambos os 

sexos que 
frequentavam uma 

clínica psicológica. A 
idade média foi de 

38,5 anos. Os 
participantes foram 

divididos em 
categorias 

profissionais e 
avaliados com a 

utilização do 
Inventário de 

Qualidade de Vida e 
o Inventário de 

Sintomas de Stress 
de Lipp. 

1679
-

494X 
PENSANDO FAMÍLIAS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1981
-

5344 

PERSPECTIVAS EM 
CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
não consegui 

acesso 
            

1980
-

8623 
PSICO (PUCRS. ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

B1 0             
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CONTÁBEIS E 
TURISMO 

1807
-

0329 

PSICOLOGIA EM 
ESTUDO (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1678
-

7153 

PSICOLOGIA: 
REFLEXÃO E CRÍTICA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1806
-

3446 

PSICOLOGIA: TEORIA E 
PESQUISA (BRASÍLIA. 

ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 5 

FERREIRA, Mário César; 
ALVES, Luciana; 

TOSTES, Natalia. Gestão 
de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) no serviço 
público federal: o 

descompasso entre 
problemas e práticas 

gerenciais. Psic.: Teor. e 
Pesq.,  Brasília ,  v. 25, n. 
3, p. 319-327,  Set.  2009 .  

presente pesquisa 
objetivou caracterizar as 
práticas de QVT em 10 

órgãos públicos federais. 
Realizou-se análise 

documental e entrevista 
semi-estruturada. Os 

dados foram tratados por 
análise de conteúdo, 

modalidade categorial 
temática. 

SANTOS, Ana 
Flávia de Oliveira; 

CARDOSO, Carmen 
Lúcia. Profissionais 
de saúde mental: 

estresse, 
enfrentamento e 

qualidade de vida. 
Psic.: Teor. e Pesq.,  
Brasília ,  v. 26, n. 3, 

p. 543-548,  Set.  
2010 . Objetivou-se 

avaliar estresse, 
enfrentamento e 

qualidade de vida de 
profissionais de 

serviços 
substitutivos de 
saúde mental. 

Participaram 25 
profissionais. 

Aplicaram-se os 
seguintes 

instrumentos: 
Inventário de 

Sintomas 
de Stress para 

Adultos, Inventário 
de Estratégias de 
Enfrentamento e 

Escala de Qualidade 
de Vida.  

PIRES, Luciana et 
al . Qualidade de 

vida de 
adolescentes 

modelos 
profissionais. Psic.: 

Teor. e Pesq.,  
Brasília ,  v. 28, n. 
1, p. 71-76,  Mar.  
2012 . O presente 

estudo caso-
controle analisou a 
qualidade de vida 

de 74 adolescentes 
do sexo feminino, 

sendo 37 modelos, 
agenciadas em 
São Paulo, com 
delineamento 
transversal, 

utilizando o World 
Health 

Organization 
Quality of Life - 
versão breve 

(WHOQOL-BREF), 
que avalia 

qualidade de vida 
global e os 

domínios físico, 
psicológico, social 

e ambiental. 

COELHO, Eduardo et 
al . Autoeficácia e 

Qualidade de Vida no 
Trabalho: um estudo 

com policiais militares. 
Psic.: Teor. e Pesq.,  

Brasília ,  v. 32, n. spe,  
e32ne220,    2016 . O 

objetivo desta 
pesquisa foi identificar 
a existência de relação 

entre qualidade de 
vida no trabalho e 

crenças de 
autoeficácia geral na 

Polícia Militar do 
Distrito Federal. A 

pesquisa se configura 
como estudo de caso, 

de delineamento 
correlacional e 

abordagem 
quantitativa. Utilizou-

se o Inventário de 
Avaliação de 

Qualidade de Vida no 
Trabalho e a Escala de 

Autoeficácia Geral. 
Participaram 1027 
policiais militares, 

sendo 895 homens e 
114 mulheres, com 

SILVA, Cleide 
Aparecida da; 
FERREIRA, 

Maria Cristina. 
Dimensões e 

indicadores da 
qualidade de vida 
e do bem-estar 

no trabalho. Psic.: 
Teor. e Pesq.,  

Brasília ,  v. 29, n. 
3, p. 331-339,  
Sept.  2013 . 

Investigou-se a 
influência de 

dimensões da 
qualidade de vida 
e bem-estar no 

trabalho (salários 
e benefícios; 

oportunidades de 
uso e 

desenvolvimento 
das próprias 

competências; 
condições físicas 
e de segurança 
no ambiente de 

trabalho; 
relacionamento e 

comunicação 
entre 
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Utilizou-se o 
Critério Brasil 

2008, para 
avaliação do nível 
socioeconômico e 

para parear o 
grupo controle. 

tempo médio de 16 
anos de serviço na 

PMDF. 

supervisores e 
empregados; 

relacionamento 
interpessoal com 

colegas de 
trabalho) sobre 

seus indicadores 
(comprometiment
o organizacional 

afetivo, satisfação 
no trabalho, 

afetos positivos 
dirigidos ao 
trabalho). 

Duzentos e 
oitenta e quatro 
empregados do 

setor elétrico 
estatal 

responderam a 
escalas de 

avaliação dos 
diferentes 
construtos 

investigados. 

2177
-

2738 

RA'E GA: O ESPAÇO 
GEOGRÁFICO EM 

ANÁLISE 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1809
-

2039 

RAI : REVISTA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 

INOVAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 2 

VASCONCELOS, P. H. 
de; ALVES, C. E. L.; DO 
MONTE SANTOS, S. F.; 
FRANCISCO, A. C. de. 
Qualidade de vida no 
trabalho docente: um 

estudo de caso em uma 
instituição de ensino 

superior. INMR - 
Innovation & Management 
Review, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 

79-97, 2012. Esta 
pesquisa teve como 
objetivo analisar os 

aspectos referentes à 

NOHARA, J. J.; 
ACEVEDO, C. R.; 
RIBEIRO, A. F.; 

SILVA, M. M. da. O 
teletrabalho na 
percepção dos 

teletrabalhadores. 
INMR - Innovation & 

Management 
Review, [S. l.], v. 7, 

n. 2, p. 150-170, 
2010. Utilizando-se 

os dados da 
pesquisa qualitativa, 
obtidos por meio de 
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Qualidade de Vida no 
Trabalho do corpo docente 

do Centro de Ensino 
Superior Santa Cruz – 

CESAC –, mantenedora 
da Faculdade Santa Cruz 
– FACRUZ – e do Instituto 
Superior de Educação – 

ISED –, de Santa Cruz do 
Capibaribe (PE). O modelo 

teórico escolhido para o 
estudo foi o de avaliação 
de Qualidade de Vida no 

Trabalho, de Richard 
Walton, composto de oito 

critérios, cada um com 
seus respectivos 

indicadores. Para cada um 
dos critérios do modelo, a 
pesquisa buscou observar 

se as questões se 
relacionavam com os 

desejos e expectativas dos 
colaboradores. Quanto à 

metodologia utilizada, 
optou-se por uma 

pesquisa exploratória e 
descritiva. O instrumento 
de coleta de dados foi um 
questionário estruturado, 

que foi aplicado aos 
professores da empresa.  

entrevistas 
individuais em 

profundidade de 
uma amostra de 

vinte 
teletrabalhadores 
selecionados por 

conveniência,  
objetivo desta 

investigação foi 
traçar um quadro da 

percepção dos 
teletrabalhadores 

em relação à 
qualidade de sua 
vida profissional. 

1678
-

6971 

RAM. REVISTA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

MACKENZIE (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
somente 

artigos em 
inglês 
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1983
-

4659 

REA REVISTA DE 
ADMINISTRAÇÃO DA 

UFSM 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 3 

Venson, A., Fiates, G., 
Dutra, A., Carneiro, M., & 

Martins, C. (2013). O 
recurso mais importante 

para as organizações são 
mesmo as pessoas? Uma 

análise da produção 
científica sobre qualidade 
de vida no trabalho (QVT). 
Revista de Administração 
da UFSM, 6(1), 139-156. 
Para avaliar o quanto as 

pesquisas científicas 
refletem essa importância, 
neste estudo tem-se como 

objetivo analisar a 
produção científica acerca 

do tema QVT no Brasil, 
observando, para isso, os 

artigos publicados nos 
anais do Encontro da 

Associação Nacional de 
Pós-Graduação e 

Pesquisa em 
Administração 

(EnANPAD). Trata-se de 
uma pesquisa 

bibliométrica da produção 
acadêmica do período de 

1997 a2011. Após a coleta 
das informações, foram 

encontrados 64artigos que 
atendiam a pelo menos 
uma das palavras-chave 

definidas pelo escopo 
deste estudo. 

Rouquayrol 
Assunção, R., 
Domingos, S., 

Cabral, A., Santos, 
S., & Pessoa, M. 

(2014). Satisfação e 
comprometimento 

organizacional 
afetivo: um estudo 

com docentes 
universitários do 

curso de Ciências 
Contábeis. Revista 

de Administração da 
UFSM, 7(3), 453-
468. o objetivo da 

presente pesquisa é 
analisar a relação 
entre o grau de 

satisfação e o nível 
de 

comprometimento 
organizacional 

afetivo dos docentes 
universitários do 

curso de Ciências 
Contábeis. A 
população é 

composta pelos 
professores do 

curso de Ciências 
Contábeis das duas 

instituições 
cearenses com as 
maiores notas no 
Índice Geral de 

Cursos. 

Brito, L., Silva, A., 
Lopes, L., & 

Moura, G. (2016). 
Abordagem 

biopsicossocial e 
Síndrome de 

Burnout: em busca 
da associação dos 
constructos. Revist
a de Administração 

da UFSM, 9(3), 
408-424. Este 

estudo foi 
desenvolvido com 

o propósito de 
identificar 

possíveis relações 
entre a Abordagem 
Biopsicossocial de 
Qualidade de Vida 
no Trabalho (QVT) 
e a Síndrome de 

Burnout. A amostra 
estudada diz 

respeito a uma 
survey com 575 
profissionais de 
organizações 

públicas e privadas 
de um município 

da Região Sul/BR. 
Os dados foram 
analisados por 

meio de analises: 
descritiva, fatorial e 

análise de 
correspondência. 
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1413
-

2311 

READ. REVISTA 
ELETRÔNICA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 2 

ZWIELEWSKI, Graziele; 
TOLFO, Suzana da Rosa. 
QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO DE 
PROFISSIONAIS 

EXPATRIADOS PARA 
ÍNDIA E CHINA. REAd. 

Rev. eletrôn. adm. (Porto 
Alegre),  Porto Alegre ,  v. 
22, n. 2, p. 510-542,  Ago.  
2016 . O objetivo principal 

desta pesquisa foi o de 
caracterizar a percepção 

de profissionais brasileiros 
expatriados para a Índia e 

a China sobre a sua 
qualidade de vida no 

trabalho (QVT).  

KLEIN, Leander Luiz 
et al . QUALIDADE 

DE VIDA NO 
SERVIÇO 

PÚBLICO: UMA 
AVALIAÇÃO EM 

UMA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO 

SUPERIOR. REAd. 
Rev. eletrôn. adm. 

(Porto Alegre),  
Porto Alegre ,  v. 23, 
n. spe, p. 317-344,  

DeZ.  2017 . O 
presente estudo tem 

como objetivo 
analisar os fatores 
direcionadores da 
QVT, com base na 

percepção de 
servidores de uma 

organização pública. 
A base teórica se 

constituiu de 
conceitos e modelos 

sobre a QVT e do 
modelo de Ferreira 

(2011), que foi 
tomado como base 

para o 
desenvolvimento da 
pesquisa empírica. 

O método deste 
trabalho é uma 
pesquisa survey 

realizada por meio = 
de um questionário. 
A população são os 
servidores docentes 

e técnicos 
administrativos de 
uma universidade 
federal de ensino 

superior do interior 
do estado do Rio 
Grande do Sul. 
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1677
-

7387 

RECADM : REVISTA 
ELETRÔNICA DE 

CIÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 3 

AMORIM, Tania 
Gonçalves Ferreira Nobre. 

Qualidade de vida no 
trabalho: preocupação 

também para servidores 
públicos?. Revista 

Eletrônica de Ciência 
Administrativa, [S.l.], v. 9, 
n. 1, p. 35-48, mar. 2010. 

ISSN 1677-7387.O 
presente trabalho é 

resultado de uma pesquisa 
que buscou conhecer os 

pressupostos da qualidade 
de vida para o servidor 

público, tomando por base 
o Ministério Público do 

Estado de Pernambuco – 
MPPE. Objetivou avaliar o 
nível de qualidade de vida 

percebido pelos 
servidores, no exercício 

das atividades 
profissionais, em relação 
aos principais aspectos 
que envolvem a QVT. 

ANDRADE, Luciana 
Bortoncello 

Lorenzetti; DE 
LAAT, Erivelton 

Fontana; STEFANO, 
Silvio Roberto. 

Qualidade de Vida 
no Trabalho e 

Comprometimento 
com a Carreira de 

Diretores de Escolas 
Públicas. Revista 

Eletrônica de 
Ciência 

Administrativa, [S.l.], 
v. 17, n. 1, p. 54-83, 

mar. 2018. ISSN 
1677-7387. Este 

estudo teve como 
objetivo analisar a 

satisfação quanto a 
qualidade de vida no 

trabalho (QVT) e 
sua relação com o 
comprometimento 
com a carreira, na 
percepção de 410 

diretores de escolas 
da Rede Pública de 
Ensino do Estado do 

Paraná. A base 
teórica de QVT 
encontra-se em 
Limongi-França 
(1996) e a do 

comprometimento 
com a carreira em 
Carson e Bedeian 

(1994) e Magalhães 
(2015). A pesquisa é 

quantitativa e de 
levantamento survey
, com a aplicação de 

questionários. Os 
dados foram 

tratados 

MEDEIROS, 
Jassio Pereira; 

OLIVEIRA, José 
Arimatés. Uma 

viagem à produção 
científica em 

qualidade de vida 
no trabalho (QVT) 
nos anos 2001 a 
2005: estudo nos 

anais do EnAnpad. 
Revista Eletrônica 

de Ciência 
Administrativa, 

[S.l.], v. 8, n. 1, p. 
31-43, nov. 2009. 
ISSN 1677-7387. 
Este estudo se 

originou da dúvida 
relativa aos 
processos 

metodológicos e 
discursivos 

adotados nos 
trabalhos que 

investigam a QVT. 
Foram analisados 

28 artigos 
publicados no 

ENANPAD, nos 
anos de 2001 a 

2005. A 
investigação 
englobou, de 
acordo com a 

classificação de 
Bruyne, Herman e 

Schoutheete 
(1977), a análise 

das seguintes 
variáveis: (1) base 
epistemológica; (2) 

teórica; (3) 
morfológica. Em 

seguida buscou-se, 
conforme 
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estatisticamente, 
através 

dos softwares Excel
® e do Statistical 
Package for the 

Social 
Science® (SPSS). 

Realizaram-se 
testes de 

normalidade, testes 
paramétricos e 

análise 
multivariada.  

apontamentos de 
Gil (1991 e 1999), 
(4) traçar um perfil 

metodológico; 
para, depois, (5) 
levantar-se um 

padrão de 
referência; e a (6) 

demografia de 
autoria.  

2177
-

8736 

REGE REVISTA DE 
GESTAO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1809
-

2276 

REGE. REVISTA DE 
GESTÃO USP 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2316
-

2058 

REGEPE - REVISTA DE 
EMPREENDEDORISMO 

E GESTÃO DE 
PEQUENAS EMPRESAS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1984
-

0438 
RELIGIÃO & SOCIEDADE 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2177
-

5184 

REMARK. REVISTA 
BRASILEIRA DE 

MARKETING 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1518
-

5532 
REVISTA ANGRAD 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
B1 

não consegui 
acesso 
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CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E 

TURISMO 

1806
-

9088 

REVISTA ÁRVORE 
(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 1 

LEITE, Angelo Márcio 
Pinto et al . Perfil e 

qualidade de vida de 
trabalhadores de colheita 

florestal. Rev. Árvore,  
Viçosa ,  v. 36, n. 1, p. 
161-168,  Fev.  2012 . 
Objetivou-se com este 

estudo caracterizar o perfil 
e avaliar o nível de 

satisfação que reflete na 
qualidade de vida no 

trabalho (QVT) de 
trabalhadores da colheita 

de madeira de duas 
contratadas (C1 e C2), por 
duas grandes empresas 
do setor florestal, sendo 

uma do segmento de 
papel e celulose (PC) e, a 

outra, do segmento de 
carvão vegetal (CV). A 

avaliação ocorreu a partir 
da percepção dos 
trabalhadores das 

contratadas em questão, 
utilizando um modelo pré-
concebido que contempla 
11 blocos ou dimensões 

referentes a variáveis 
intervenientes e 

definidores da QVT, 
englobando 48 

trabalhadores em três 
categorias funcionais: 

operador de motosserra (7 
trabalhadores da C1 PC e 
10 da C2 CV), ajudante de 

motosserrista (7 
trabalhadores da C1 PC e 
8 da C2 CV) e operador de 

carregador florestal (11 
trabalhadores da C1 PC e 
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5 da C2 CV). Os dados 
referentes às variáveis 
intervenientes na QVT 

foram obtidos a partir de 
escala fechada do tipo 
Likert, com os escores 

variando de 1 a 7, em que 
1 correspondeu ao nível 

"bastante insatisfeito" e 7, 
ao nível "bastante 

satisfeito". O perfil dos 
trabalhadores é de pessoa 

jovem, baixo nível de 
escolaridade e pouco 
tempo de serviço na 

empresa. 

2179
-

3255 

REVISTA BRASILEIRA 
DE CIÊNCIAS DO 

ESPORTE (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 1 

BOTH, Jorge et al . Bem-
estar do trabalhador 

docente de educação 
física do sul do 

Brasil. Rev. Bras. Ciênc. 
Esporte,  Porto Alegre ,  v. 

39, n. 4, p. 380-
388,  Dez.  2017 . O 
objetivo do estudo foi 

avaliar o nível de 
associação do bem-estar 
do trabalhador docente de 

educação física a partir 
dos parâmetros 

socioambiental (satisfação 
no trabalho) e individual 

(estilo de vida) 
considerando o vínculo no 

magistério público dos 
estados da Região Sul do 

Brasil. Participaram da 
pesquisa 1.645 docentes, 
os quais responderam os 
instrumentos QVT-PEF e 

PEVI. 

          

1806
-

9053 

REVISTA BRASILEIRA 
DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

B1 0             
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CONTÁBEIS E 
TURISMO 

1806
-

9134 

REVISTA BRASILEIRA 
DE ECONOMIA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1809
-

449X 

REVISTA BRASILEIRA 
DE EDUCAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1984
-

0446 

REVISTA BRASILEIRA 
DE ENFERMAGEM 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 6 

SCHRADER, Greice et al . 
Trabalho na Unidade 

Básica de Saúde: 
implicações para a 

qualidade de vida dos 
enfermeiros. Rev. bras. 

enferm.,  Brasília ,  v. 65, 
n. 2, p. 222-228,  Abr.  
2012 . Objetivou-se 

conhecer a percepção dos 
enfermeiros que atuam 

nas unidades básicas de 
saúde de Pelotas, Rio 
Grande do Sul, sobre a 

sua qualidade de vida no 
trabalho (QVT). Tratou-se 

de estudo qualitativo, 
exploratório e descritivo, 

realizado com sete 
enfermeiros por meio de 

entrevistas 
semiestruturadas. 

KUREBAYASHI, 
Leonice Fumiko 

Sato; SILVA, Maria 
Júlia Paes da. 
Auriculoterapia 
Chinesa para 
melhoria de 

qualidade de vida de 
equipe de 

Enfermagem. Rev. 
Bras. 

Enferm.,  Brasília 
,  v. 68, n. 1, p. 117-
123,  Fev.  2015 . O 

presente estudo 
teve por proposta 

utilizar a 
auriculoterapia 
chinesa para 

redução dos níveis 
de estresse e 
promoção de 
melhoria de 

qualidade de vida de 
uma equipe de 

enfermagem de um 
hospital geral de 

São Paulo.  

FREIRE, Cícero 
Beto et al . 

Qualidade de vida 
e atividade física 
em profi ssionais 

de terapia intensiva 
do sub médio São 
Francisco. Rev. 

Bras. 
Enferm.,  Brasília 
,  v. 68, n. 1, p. 26-
31,  Fev.  2015 . O 

objetivo deste 
estudo foi avaliar o 
nível de atividade 
física (NAF) e a 

qualidade de vida 
(QV) dos 

profissionais que 
trabalham em 
Unidade de 

Terapia Intensiva 
(UTI). 

PARISE, Janaina 
Amoriele; SOLER, 

Zaida Aurora Geraldes 
Sperli Geraldes. 

Qualidade de vida 
profissional de 

atendentes de central 
de 

telecomunicações. Re
v. Bras. 

Enferm.,  Brasília ,  v. 
69, n. 4, p. 751-

756,  Ago.  2016 . O 
objetivo deste estudo 

foi analisar dados 
sociodemográficos e 
de qualidade de vida 

no trabalho de 
atendentes de uma 

Central de 
Telecomunicações. 

HIPOLITO, Maiza 
Claudia Vilela et 
al . Qualidade de 
vida no trabalho: 

avaliação de 
estudos de 

intervenção. Rev. 
Bras. Enferm.,  

Brasília ,  v. 70, n. 
1, p. 189-197,  
Feb.  2017 . O 

artigo teve como 
objetivo identificar 

e analisar a 
produção de 

conhecimento 
sobre as 

intervenções 
realizadas no 
ambiente de 
trabalho em 

relação a QVT. 

SCHMIDT, 
Denise 

Rodrigues Costa 
et al . Qualidade 

de vida no 
trabalho e 

burnout em 
trabalhadores de 
enfermagem de 

Unidade de 
Terapia 

Intensiva. Rev. 
bras. enferm.,  

Brasília ,  v. 66, 
n. 1, p. 13-17,  
Feb.  2013 . 

Estudo 
descritivo, 

correlacional, de 
corte transversal, 
cujos objetivos 
foram avaliar a 
Qualidade de 

Vida no Trabalho 
(QVT) e a 

presença da 
Síndrome 

de Burnout entre 
profissionais de 
enfermagem de 

Unidade de 
Terapia 
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Intensiva. 
Compuseram a 

amostra 53 
trabalhadores de 
enfermagem de 

um hospital 
escola do interior 

do Paraná, 
Brasil. Utilizou-se 
para a coleta de 

dados: 
instrumento de 
caracterização 

sócio-
demográfica e 
profissional, 

Escala Visual 
Analógica para 

QVT e o Maslach 
Burnout 

Inventory (MBI). 
A coleta de 

dados ocorreu 
entre abril e 

agosto de 2009. 
Predominaram 
auxiliares de 
enfermagem 

(52,8%), do sexo 
feminino (66,0%), 
casados (67,9%), 
com idade média 

de 42,4 anos.  

1980
-

5519 

REVISTA BRASILEIRA 
DE ESTUDOS DE 

POPULAÇÃO ? REBEP 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1984
-

5146 

REVISTA BRASILEIRA 
DE FINANÇAS: RBFIN = 

RBFIN: BRAZILIAN 
FINANCE REVIEW 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             
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1806
-

9967 

REVISTA BRASILEIRA 
DE FRUTICULTURA 

(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1809
-

239X 

REVISTA BRASILEIRA 
DE GESTÃO E 

DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 1 

FERREIRA, Mário César; 
BRUSIQUESE, Romildo 
Garcia. Novas condições 

de trabalho e velhos 
modos de gestão: a 
qualidade de vida no 

trabalho em 
questão. Revista 

Brasileira de Gestão e 
Desenvolvimento 

Regional, [S.l.], v. 10, n. 3, 
set. 2014. O presente 

relato descreve pesquisa 
de natureza quanti-

qualitativa, modalidade 
survey, realizada no poder 
judiciário federal brasileiro. 

O estudo teve como 
referencial teórico a 

Ergonomia da Atividade e 
o objetivo visou conhecer 

a percepção dos 
trabalhadores pesquisados 
quanto à caracterização e 
à avaliação que fazem das 
dimensões condições de 

trabalho e organização do 
trabalho. Para a coleta de 

dados, foi utilizado o 
Inventário de Avaliação de 

Qualidade de Vida no 
Trabalho (IA_QVT), 

instrumento que engloba 
as partes quantitativa e 
qualitativa. Os dados 
foram tratados com o 
auxílio dos softwares 

SPSS e Alceste, 
respectivamente.  
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1806
-

9347 

REVISTA BRASILEIRA 
DE HISTÓRIA (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1679
-

3390 

REVISTA BRASILEIRA 
DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2255
-

5021 

REVISTA BRASILEIRA 
DE REUMATOLOGIA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

0717
-

7518 

REVISTA CHILENA DE 
NUTRICION 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2073
-

6061 

REVISTA COFIN 
HABANA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

0254
-

1106 

REVISTA CRÍTICA DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2307
-

2113 

REVISTA CUBANA DE 
INFORMACIÓN EN 

CIENCIAS DE LA SALUD 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             
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1806
-

9282 

REVISTA DA 
ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

BRASILEIRA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 1 

LOURENCAO, Luciano 
Garcia; MOSCARDINI, 

Airton Camacho; SOLER, 
Zaida Aurora Sperli 
Geraldes. Saúde e 

qualidade de vida de 
médicos residentes. Rev. 
Assoc. Med. Bras.,  São 
Paulo ,  v. 56, n. 1, p. 81-
91,    2010 .Este artigo 
aborda a questão da 

saúde e da qualidade de 
vida de médicos 

residentes, fazendo 
algumas reflexões acerca 
do material bibliográfico 
disponível sobre esta 

temática. 

          

1980
-

220X 

REVISTA DA ESCOLA DE 
ENFERMAGEM DA USP 

(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 3 

AMENDOLA, Fernanda; 
OLIVEIRA, Maria Amélia 

de Campos; 
ALVARENGA, Márcia 

Regina Martins. Influência 
do apoio social na 

qualidade de vida do 
cuidador familiar de 

pessoas com 
dependência. Rev. esc. 

enferm. USP,  São Paulo ,  
v. 45, n. 4, p. 884-889,  
Ago.  2011 . O objetivo 

deste estudo foi avaliar a 
qualidade de vida de 

cuidadores familiares de 
pessoas dependentes 

atendidas por equipes de 
Saúde da Família e a 
relação com o apoio 

social. Foram 
entrevistados 66 

cuidadores, utilizando o 
WHOQOL-bref para 

avaliação da qualidade de 
vida, e Zarit Burden 

Interview para a 
sobrecarga. 

KIMURA, Miako; 
CARANDINA, Dirley 

Maria. 
Desenvolvimento e 
validação de uma 

versão reduzida do 
instrumento para 

avaliação da 
Qualidade de Vida 

no Trabalho de 
enfermeiros em 

hospitais. Rev. esc. 
enferm. USP,  São 
Paulo ,  v. 43, n. 

spe, p. 1044-1054,  
Dez.  2009 . Este 
estudo tem como 

objetivos 
desenvolver a 

versão reduzida de 
um instrumento para 

avaliação da 
Qualidade de Vida 
no Trabalho (QVT) 

de enfermeiros 
hospitalares e 
analisar a sua 

confiabilidade e 

FOGACA, 
Monalisa de 

Cássia; 
CARVALHO, 

Werther Brunow 
de; NOGUEIRA-
MARTINS, Luiz 
Antonio. Estudo 

preliminar sobre a 
qualidade de vida 

de médicos e 
enfermeiros 
intensivistas 
pediátricos e 

neonatais. Rev. 
esc. enferm. USP,  
São Paulo ,  v. 44, 
n. 3, p. 708-712,  

Set.  2010 . 
Comparar a 

Qualidade de Vida 
(QV) de médicos e 
enfermeiros que 

trabalham em UTI 
Pediátrica (PED) e 
Neonatal (NEO) e, 
também, avaliar se 
há diferença entre 
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validade. O estudo 
foi desenvolvido 

com uma amostra 
probabilística de 348 

enfermeiros 
selecionados em 

quatro hospitais da 
cidade de São 

Paulo. Os métodos 
clinimétrico e 

psicométrico foram 
utilizados no 
processo de 

redução de itens, 
obtendo-se um 

instrumento com 31 
itens e quatro 

domínios: 
Valorização e 

reconhecimento 
institucional; 

Condições de 
trabalho, segurança 

e remuneração; 
Identidade e 

imagem profissional 
e Integração com a 

equipe 

a QV na mesma 
categoria 

profissional, mas 
diferindo de acordo 
com a unidade de 
trabalho. Estudo 
descritivo com 37 

médicos e 20 
enfermeiros. O 

WHOQOL-100 foi 
utilizado. 

0718
-

090X 

REVISTA DE CIENCIA 
POLÍTICA (SANTIAGO. 

EN LÍNEA) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2175
-

8077 

REVISTA DE CIÊNCIAS 
DA ADMINISTRAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1516
-

3865 

REVISTA DE CIÊNCIAS 
DA ADMINISTRAÇÃO 

(CAD/UFSC) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             
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1980
-

5527 

REVISTA DE ECONOMIA 
CONTEMPORÂNEA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1981
-

8610 

REVISTA DE EDUCAÇÃO 
E PESQUISA EM 
CONTABILIDADE 

(REPEC) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1981
-

982X 

REVISTA DE GESTÃO 
SOCIAL E AMBIENTAL 

(RGSA) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1988
-

7116 

REVISTA DE 
GLOBALIZACION, 

COMPETITIVIDAD Y 
GOBERNABILIDAD 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1984
-

9044 

REVISTA DE 
PSICOLOGIA DA UNESP 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1678
-

9873 

REVISTA DE 
SOCIOLOGIA E 

POLÍTICA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1315
-

2378 

REVISTA DEL CLAD 
REFORMA Y 

DEMOCRACIA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
não consegui 

acesso 
            

2317
-

6172 

REVISTA DIREITO GV 
(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

B1 0             
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CONTÁBEIS E 
TURISMO 

1809
-

4546 

REVISTA DO COLÉGIO 
BRASILEIRO DE 

CIRURGIÕES (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 1 

ABREU-REIS, Phillipe et 
al . Aspectos psicológicos 

e qualidade de vida na 
Residência Médica. Rev. 
Col. Bras. Cir.,  Rio de 
Janeiro ,  v. 46, n. 1,  
e2050,    2019 . Este 

estudo foi realizado com o 
objetivo de avaliar a 

percepção de qualidade 
de vida entre residentes 
no primeiro ano de RM 

comparado com os 
residentes de outros anos. 

          

0120
-

8160 
REVISTA EAN 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1980
-

4164 

REVISTA ELETRONICA 
DE ADMINISTRACAO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 2 

ZWIELEWSKI, Graziele; 
TOLFO, Suzana da Rosa. 
QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO DE 
PROFISSIONAIS 

EXPATRIADOS PARA 
ÍNDIA E CHINA. REAd. 

Rev. eletrôn. adm. (Porto 
Alegre),  Porto Alegre ,  v. 
22, n. 2, p. 510-542,  Ago.  
2016 . O objetivo principal 

desta pesquisa foi o de 
caracterizar a percepção 

de profissionais brasileiros 
expatriados para a Índia e 

a China sobre a sua 
qualidade de vida no 

trabalho (QVT). A 
pesquisa foi qualitativa, 

descritiva com 
características 

exploratórias. Procedeu-se 
a um estudo de caso e os 
dados foram coletados por 

KLEIN, Leander Luiz 
et al . QUALIDADE 

DE VIDA NO 
SERVIÇO 

PÚBLICO: UMA 
AVALIAÇÃO EM 

UMA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO 

SUPERIOR. REAd. 
Rev. eletrôn. adm. 

(Porto Alegre),  
Porto Alegre ,  v. 23, 
n. spe, p. 317-344,  

Dez.  2017 . O 
método deste 

trabalho é uma 
pesquisa survey 

realizada por meio = 
de um questionário. 
A população são os 
servidores docentes 

e técnicos 
administrativos de 
uma universidade 
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meio de entrevistas com 
dez profissionais 

brasileiros expatriados 
para a China e Índia e com 

a gestora do 
Departamento de 

Expatriados, além de 
análise de documentos da 

empresa. A análise dos 
dados foi documental e de 
conteúdo, feita através da 

triangulação de dados. 

federal de ensino 
superior do interior 
do estado do Rio 
Grande do Sul. 

Conseguiu-se 474 
questionários 

respondidos, o que 
corresponde a um 
erro amostral de 
4,59%. Para a 
mensuração da 

opinião dos 
servidores utilizou-
se uma escala do 
tipo Likert de cinco 

pontos. A análise de 
dados foi realizada 

por meio de 
estatística descritiva 

e estatística 
multivariada. A base 
teórica se constituiu 

de conceitos e 
modelos sobre a 

QVT e do modelo de 
Ferreira (2011), que 

foi tomado como 
base para o 

desenvolvimento da 
pesquisa empírica. 

1409
-

4258 

REVISTA ELETRÓNICA 
EDUCARE 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 

artigos 
encontrados 
com resumos 
em português, 
porém artigos 

apenas em 
espanhol 
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REVISTA ENGENHARIA 
AGRÍCOLA (ON-LINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

0120
-

0976 

REVISTA 
INTERAMERICANA DE 

BIBLIOTECOLOGIA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
B1 0             
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CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E 

TURISMO 
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REVISTA KATALYSIS 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1645
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7250 

REVISTA LUSÓFONA DE 
EDUCAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2175
-

3644 

REVISTA MAL-ESTAR E 
SUBJETIVIDADE 

(VERSÃO ELETRÔNICA) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

0188
-

2503 

REVISTA MEXICANA DE 
SOCIOLOGÍA 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1677
-

2067 

REVISTA PORTUGUESA 
E BRASILEIRA DE 
GESTÃO (RIO DE 

JANEIRO) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1984
-

6657 

REVISTA PSICOLOGIA: 
ORGANIZAÇÕES E 

TRABALHO 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 6 

LEITE, José Vieira; 
FERREIRA, Mário César; 
MENDES, Ana Magnólia. 

Mudando a gestão da 
qualidade de vida no 
trabalho. Rev. Psicol., 

Organ. Trab.,  
Florianópolis ,  v. 9, n. 2, p. 

109-123, dez.  2009 . O 
objetivo deste trabalho é 
analisar uma experiência 
sobre Qualidade de Vida 

no Trabalho (QVT) 

FERREIRA, Mário 
César. A ergonomia 
da atividade pode 

promover a 
qualidade de vida no 
trabalho?: Reflexões 

de natureza 
metodológica. Rev. 

Psicol., Organ. 
Trab.,  Florianópolis 
,  v. 11, n. 1, p. 8-20, 
jun.  2011 . O ensaio 

teórico discute os 

SAMPAIO, Jáder 
dos Reis. 

Qualidade de vida 
no trabalho: 

perspectivas e 
desafios atuais. 

Rev. Psicol., 
Organ. Trab.,  

Florianópolis ,  v. 
12, n. 1, p. 121-
136, abr.  2012 . 
Foi realizado um 
estudo de revisão 

SCHIRRMEISTER, 
Renata; LIMONGI-

FRANCA, Ana 
Cristina. A qualidade 
de vida no trabalho: 

relações com o 
comprometimento 
organizacional nas 

equipes 
multicontratuais. Rev. 
Psicol., Organ. Trab.,  
Florianópolis ,  v. 12, 
n. 3, p. 283-298, dez.  

RUEDA, Fabián 
Javier Marín; 
SERENINI, 
Antonio Luiz 

Prado; 
MEIRELES, 

Everson. Relação 
entre qualidade 

de vida no 
trabalho e 

confiança do 
empregado na 

organização. Rev. 

CARVALHO-
FREITAS, Maria 
Nivalda de et al . 

Retorno às 
atividades 

laborais entre 
amputados: 

qualidade de vida 
no trabalho, 
depressão e 

ansiedade. Rev. 
Psicol., Organ. 
Trab.,  Brasília ,  
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ocorrida no âmbito da 
Empresa X. O enfoque 

utilizado busca a 
integração entre a 

pesquisa (diagnóstico com 
fundamentos científicos) e 

a intervenção nas 
organizações. Ele é 
resultado de diálogo 

interdisciplinar entre as 
abordagens teóricas e 

metodológicas oriundas da 
ergonomia da atividade e 

da psicodinâmica do 
trabalho, incorporando, 

ainda, a crítica de Simone 
Weil à opressão do 
trabalho. O método 

utilizado foi o de análise 
de discurso.  

aportes 
metodológicos da 

Ergonomia da 
Atividade com base 
em uma abordagem 

de QVT de 
orientação 

preventiva e contra-
hegemônica.  

de literatura para 
delimitação 
conceitual e 

estabelecimento de 
modelos teóricos 
de Qualidade de 
Vida no Trabalho 
(QVT) em uso no 

Brasil. Foram 
revisados livros de 
autores brasileiros, 
artigos publicados 
na base Scielo e 

artigos 
internacionais 

encontrados na 
base de Periódicos 
CAPES. Propõe-se 
que a QVT seja um 

guarda-chuva 
teórico que 

repousa em três 
conceitos 

nucleares: o 
humanismo (que 
ora repousa em 

motivação, ora em 
satisfação), a 

participação do 
empregado em 

decisões de gestão 
e o bem-estar.  

2012 . O objetivo deste 
artigo é contribuir para 

a reflexão das 
relações de satisfação 

com bem-estar no 
trabalho e os tipos de 

comprometimento 
organizacional. O 

pressuposto é de que 
os vínculos 

psicossociais de 
comprometimento e do 

tipo de contrato de 
trabalho modificam a 

percepção e o 
significado da 

qualidade de vida no 
trabalho (QVT). O 

estudo foi realizado 
em um Instituto de 

Pesquisas 
Tecnológicas, com 

uma amostra 
intencional de 270 

participantes, de um 
quadro total que à 
época era de 1.550 

pessoas. Foram 
utilizados testes 

estatísticos ANOVA, 
LSD e correlação de 

Pearson. 

Psicol., Organ. 
Trab.,  

Florianópolis ,  v. 
14, n. 3, p. 303-
314, set.  2014 . 

O presente 
estudo avaliou as 
relações entre os 

construtos 
qualidade de vida 

no trabalho e 
confiança na 
organização. 

Participaram da 
pesquisa 264 

trabalhadores, os 
quais 

responderam dois 
instrumentos 

psicométricos: a 
Escala de 

Avaliação da 
Qualidade de vida 

no trabalho - 
Escala-QVT 

(Rueda, 2013) e a 
Escala de 

Confiança do 
Empregado na 
Organização - 

ECEO (Oliveira & 
Tamayo, 2008). 

v. 18, n. 4, p. 
468-475, dez.  

2018 . 
investigou-se, 
entre sujeitos 
afastados do 

trabalho devido à 
amputação, 
possíveis 

relações entre a 
satisfação com 
as condições de 

trabalho 
anteriores à 

amputação e os 
sintomas de 
ansiedade e 
depressão, e 

suas 
associações com 

o desejo de 
retorno ao 
trabalho. A 
amostra foi 

composta por 56 
pessoas com 
amputação de 

membros 
inferiores e/ou 
superiores, nas 

quais foram 
aplicados 

questionário 
sociodemográfico

, Inventário de 
Qualidade de 

Vida no Trabalho 
(QVT), Inventário 
de Depressão de 

Beck (BDI) e 
Inventário de 
Ansiedade de 

Beck (BAI), além 
de entrevistas 

semiestruturadas
. Para a análise 
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de dados, foram 
utilizadas 
técnicas 

quantitativas e 
qualitativas. 

1984
-

4867 

REVISTA TURISMO EM 
ANÁLISE 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

0101
-

6628 

SERVIÇO SOCIAL & 
SOCIEDADE 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1807
-

0337 
SOCIOLOGIAS (UFRGS) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

2359
-

0777 
SUBJETIVIDADES 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 2 

ALBUQUERQUE, Veruska 
et al . Representações de 

qualidade de vida no 
trabalho em uma agência 
reguladora brasileira. Rev. 
Subj.,  Fortaleza ,  v. 15, n. 
2, p. 287-301, ago.  2015 . 
O objetivo desta pesquisa 

foi identificar as 
representações de 

trabalhadores de uma 
agência reguladora 
brasileira acerca da 
qualidade de vida no 

trabalho e das fontes de 
bem-estar e mal-estar no 

ANTLOGA, Carla 
Sabrina et al . Mal-
estar no trabalho: 
representações de 

trabalhadores de um 
órgão público de 
pesquisa. Rev. 

Subj.,  Fortaleza ,  v. 
14, n. 1, p. 126-140, 

abr.  2014 . Nas 
últimas décadas, 

especialmente em 
função dos efeitos 
da reestruturação 
produtiva, o mal-
estar no trabalho 
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trabalho. A pesquisa foi 
baseada no referencial 

teórico da Ergonomia da 
Atividade Aplicada à 
Qualidade de Vida no 
Trabalho - EAA_QVT. 

Participaram 1.945 
trabalhadores, o que 

corresponde a 63,01% do 
coletivo de trabalhadores 
da agência no momento 
do estudo. Utilizou-se a 

versão eletrônica do 
Inventário de Avaliação de 

Qualidade de Vida no 
Trabalho - IA_QVT como 

instrumento. 

despontou como 
objeto de 

investigação no 
campo das ciências 

do trabalho e da 
saúde. O objetivo 
geral deste estudo 

foi avaliar a 
percepção dos 
servidores e 

colaboradores de 
um órgão de 

pesquisa sobre o 
mal-estar no 
contexto de 

trabalho. A demanda 
pela pesquisa partiu 

do órgão em 
questão, devido a 

diversas 
intercorrências 
relacionadas à 

saúde e ao bem-
estar dos 

trabalhadores da 
casa, como 

absenteísmo e 
aumento dos casos 
de licença-saúde. 
Participaram do 

estudo 275 
trabalhadores, com 

idade média de 
37,70 anos 

(DP=12,40), o que 
corresponde a 

33,86% (N=812) do 
total de 

trabalhadores da 
casa no momento 

da pesquisa. Como 
instrumento, foi 

utilizada a versão 
eletrônica do 
Inventário de 
Avaliação de 
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Qualidade de Vida 
no Trabalho - 

IAQVT. 

1809
-

4554 

TEMPO SOCIAL 
(ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 0             

1518
-

4471 

TEORIA & SOCIEDADE 
(UFMG) 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
revista não 
encontrada 

            

1980
-

265X 

TEXTO & CONTEXTO 
ENFERMAGEM 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 2 

FERNANDES, Janielle 
Silva et al . Qualidade de 
vida dos enfermeiros das 

equipes de saúde da 
família: a relação das 

variáveis 
sociodemográficas. Texto 

contexto - enferm.,  
Florianópolis ,  v. 19, n. 3, 
p. 434-442,  Set.  2010 . 
Objetivou-se conhecer a 
qualidade de vida dos 

enfermeiros que compõem 
as equipes de saúde da 

família da Macrorregião de 
Saúde do Triângulo Sul, 

assim como fatores 
sociodemográficos 

relacionados. Trata-se de 
um estudo descritivo e 

transversal. O universo, 
composto por 90 

OLIVEIRA, Déborah 
Cristina de et al . 

Qualidade de vida e 
sobrecarga de 
trabalho em 

cuidadores de 
idosos em 

seguimento 
ambulatorial. Texto 
contexto - enferm.,  

Florianópolis ,  v. 20, 
n. 2, p. 234-240,  

June  2011 . 
Avaliou-se a 

qualidade de vida 
relacionada à saúde 

e sobrecarga de 
trabalho de 126 
cuidadores de 

idosos atendidos em 
dois ambulatórios 
geriátricos de um 

        



 
 

90 
 

enfermeiros, respondeu a 
um questionário cuja 

finalidade foi conhecer as 
variáveis 

sociodemográficas 
influentes e o instrumento 

genérico para avaliar a 
qualidade de vida 
WHOQOL-100.  

hospital 
universitário, bem 

como a associação 
entre sobrecarga e 

variáveis 
sociodemográficas e 

clínicas. Estudo 
exploratório-

descritivo, de corte 
transversal e 
abordagem 

quantitativa. Foram 
utilizados um 

instrumento de 
caracterização 

sociodemográfica e 
clínica, o Zarit 

Burden Interview, 
para avaliação da 

sobrecarga 
percebida, e 

o Medical Outcomes 
Study Short-Form 

Health Survey (SF-
36), para avaliação 

da qualidade de vida 
relacionada à saúde. 

Realizaram-se 
análises descritivas, 

de comparação, 
correlação e 

multivariadas dos 
dados.  

2318
-

0889 
TRANSINFORMAÇÃO 
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EMPRESAS, 
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1983
-

7151 

TURISMO: VISÃO E 
AÇÃO (ONLINE) 

ADMINISTRAÇÃ
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TURISMO 
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1516
-

7011 
UNB CONTÁBIL 

ADMINISTRAÇÃ
O PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 
TURISMO 

B1 
Sem 

possibilidade 
de acesso 
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URBE. REVISTA 
BRASILEIRA DE GESTÃO 

URBANA 

ADMINISTRAÇÃ
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EMPRESAS, 
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CONTÁBEIS E 
TURISMO 
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