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Introdução: Morbidade é a relação entre pessoas sem agravos à saúde e doentes,
geralmente devido a hábitos de vida das pessoas em geral. Os sintomas depressivos são
destacados pela Organização Mundial de Saúde –OMS –entre as quatro doenças mais
incapacitantes, alterando a qualidade de vida das pessoas afetadas. A saúde dos
trabalhadores tem sido especialmente estudada nas últimas décadas, ressaltando-se as
consequências do sofrimento psíquico no trabalho, como doenças físicas ou comorbidades,
resultando em absenteísmo e afastamentos, com prejuízos para o trabalhador, para a
empresa e para a economia do país.No Brasil, os trabalhadores terceirizados têm piores
condições laborais, somando-se a fragilização social por falta de empregos melhores,
salários baixos, menos direitos e benefícios trabalhistas, muitas vezes gerando doenças
físicas e mentais. Objetivo:identificar sinais e sintomas preditores de sofrimento mental
entre funcionários terceirizados, que prestam serviço na FAMERP, nos setores de higiene e
limpeza e de segurança e vigilância. Metodologia: o projeto desta pesquisa foi aprovado
pelo CEP – FAMERP – Parecer no. 159/2011 e Protocolo no. 3617/2011, a ser realizado
entre 46 funcionários terceirizados, que prestam serviço na FAMERP, nos setores de
higiene e limpeza e segurança e manutenção, constituindo-se a amostra entre os que
consentirem em participar, Os dados serão obtidos por meio de formulário adaptado de
instrumento de Projeto-Mãe sobre condições de vida e de trabalho de profissionais e
acadêmicos no contexto da FAMERP, em investigações vinculadas ao Grupo de Pesquisa
“Núcleo de Estudos sobre morbidade referida e gestão do trabalho em saúde e do SQR-20,
instrumento auto-aplicável na área de transtorno psíquico, validado para o português
brasileiro.Resultados esperados: os dados obtidos devem subsidiar outras pesquisas e
programas de intervenção no contexto da temática e no reconhecimento de preditores de
sofrimento mental entre os funcionários terceirizados atuantes na instituição de ensino
estudada.
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