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RESUMO 

Faz parte dos sentimentos que frequentemente acometem as pessoas, 

especialmente no mundo moderno, o medo da morte e de tudo o que se relaciona 

com a finitude da vida humana, ocasioes sempre acompanhadas de muita emoc;ao. 

0 que se dizer entao de atividades de trabalho que envolvam, quase que 

diuturnamente, o ato de confrontar-se com o desaparecimento definitive da pessoa. 

Dentre estas profissoes estao a dos auxiliares de aut6psia. Este estudo visa apreciar 

o grau de satisfac;ao profissional desta categoria, buscando identificar possiveis 

providencias as serem tomadas administrativamente para melhorar as condic;oes de 

trabalho. Material e metodo. Utilizou-se como instrumento de pesquisa urn 

questionario com perguntas a serem respondidas pelos funcionarios do IML de 

Curitiba, para avaliar a qualidade de vida, percepc;oes subjetivas sobre lazer, 

associativismo; satisfac;ao consigo mesmo e ainda, com outros aspectos da vida, 

relac;oes familiares e de amizade, expectativas para o futuro, condic;oes e seguranc;a 

dos materiais utilizados nas aut6psias, relac;oes hierarquicas, reconhecimento 

profissional, riscos a saude fisica e mental. Resultados. Os resultados sao 

apresentados em graficos e tabelas. Dentre os questionados, 40% concordam 

totalmente que o necroterio do IML e urn Iugar calmo e agradavel. 40% concordam 

que a relac;ao entre as pessoas e boa, porem, 33% discordam. Com relac;ao a 
reposic;ao e a seguranc;a dos materiais utilizados no servic;o foi atribuido grau medio 

de satisfac;ao. Com relac;ao a saude dos funcionarios, analisando o percentual de 

respostas "sim", conclui-se que de modo geral a percepc;ao da propria saude mental 

e fisica, e satisfat6ria. Conclusao. Da avaliac;ao dos resultados pode-se depreender 

que a maioria dos funcionarios esta satisfeita com a profissao. 
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1 INTRODUCAO 

Diariamente a sociedade se ve confrontada, atraves da mfdia com notfcias 

acerca de acidentes, crimes e outras causas de morte. 0 cidadao se apercebe que 

isto pode lhe atingir, mas ate como mecanismo de defesa, evita pensar que urn dia 

ira morrer, pois e grande o tabu em torno deste tema. lmagina-se que somente os 

outros podem ser afetados com a morte. 

Qualquer abordagem relacionada a finitude da vida e acompanhada de 

muita emogao, pois remete a quest6es a que a maioria das pessoas prefere nao se 

ater. 

Certamente seria muito mais facil falar sobre gestao de pessoas nas areas 

do turismo, da educagao, da cultura ou ainda sobre outros temas mais gratificantes 

de serem tratados. Nao s6 pela facilidade que se tern em desenvolver o assunto, 

como tambem pela vasta literatura encontrada. 0 mesmo nao se pode falar do ora 

escolhido, que aborda a atuagao de profissionais frequentemente esquecidos e que 

estao constantemente envolvidos com a morte. 

Estes profissionais, contudo fazem parte do mundo do trabalho, ainda que 

se situem em campo pouco estudado. Desta forma, este trabalho pretente contribuir 

para aprimorar o conhecimento de uma categoria que esta na base dos trabalhos 

desenvolvidos pelos lnstitutos Medicos Legais, quais sejam, os auxiliares de 

necropsia. 

0 estudo foi idealizado e desenvolvido com vistas a contribuir para a 

apreciagao do grau de satisfagao profissional dos auxiliares de necropsia e com 

estes dados identificar possfveis providencias a serem tomadas, a fim de melhorar 

as condig6es de trabalho destes profissionais, ou em ultima instancia, procurar saber 

se os funcionarios que desempenham a fungao estao adequadamente preparados e 

devidamente alocados para este tipo de trabalho. 

A presente pesquisa foi desenvolvida no Setor de Necropsia do lnstituto 

Medico Legal do Parana em Curitiba. 



9 

Segundo dicionario de Medicina Legal: "0 auxiliar de necropsia e o 

funcionario de lnstituto Medico Legal, oficialmente credenciado, por concurso ou 

contratac;ao para prestar ajuda aos medicos legistas nas perfcias necrosc6picas 

(ZACHARIAS, 1991)". 

Com respeito a atividade do Auxiliar de Necropsia, estabelecia o 

Regulamento da Secretaria de Seguranc;a Publica do Estado do Parana, aprovado 

pelo Decreta n° 9947, de 13 de novembro de 1942: 

Art. 146- Aos Auxiliares de Necropsias compete: 
I - Cumprir horarios estabelecidos pela Diretoria, de acordo com as 
necessidades do servigo. 
II - Cumprir horarios extraordinarios de trabalho, sempre que assuntos 
urgentes tiverem que ser atendidos, a criteria do Diretor ou de quem suas 
vezes fizer. 
Ill - Prestar colaboragao efetiva e continuada aos medicos legistas, no 
decurso de trabalhos de necropsia, atendendo as solicitagoes e 
determinagoes. 
IV- Auxiliar nos trabalhos de necropsias, quer no necroterio, quer fora dele, 
inclusive em exumagoes. 
V - Registrar o movimento de cadaveres, em livro proprio, o qual devera 
prever as seguintes anotagoes, a serem feitas sempre que motivos 
imperiosos nao as impegam, devendo basear-se em documento 
comprobat6rio ou em informagoes prestadas par pessoa id6nea: 
a) Nome, sexo, idade, estado civil, profissao, nacionalidade, 
naturalidade, filiagao e residencia do registrado; 
b) Data de genera da morte; 
VI - lncluir tambem, no livro de registro mencionado no item anterior, as 
seguintes anotagoes referentes a cada caso: 
a) Data da entrada e saida do cadaver do necroterio; 
b) Destin a dado ao cadaver; 
c) Autoridade requisitante do exame; 
d) Nome e residencia do informante; 
e) Motivos pelos quais nao foi registrada no livro alguma das anotagoes 
par acaso faltante; 
f) Numero e data do laudo do lnstituto. 
VIII- Providenciar a remogao de cadaveres, quando liberados, tomando as 
medias complementares, comunicando-se, para isso, com hospitais, casas 
de saude, servigos funerarios, cemiterios, prontos-socorros, oficios de 
registro de 6bitos, etc. 
IX Providenciar funerais de indigentes recolhidos ao necroterio, 
examinando sempre com cuidado os documentos referentes aos mesmos. 
X - Zelar pelo bam funcionamento e conservagao da camara frigorifica do 
lnstituto. 
XI - Zelar pela guarda e conservagao dos m6veis, utensilios e aparelhos a 
seu cargo. 
XII - Cumprir as determinagoes superiores compativeis com as suas 
obrigagoes e responsabilidades e as disposigoes legais e regulamentares 
(ZACHARIAS, 1991 ). 
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Nao basta, no entanto, apenas conhecermos o que o auxiliar de necropsia 

faz e os procedimentos formais os quais encontram-se impelido a cumprir quando 

da investidura no cargo. Faz-se necessaria esclarecer o que e necropsia, segundo o 

mesmo dicionario: necropsia e o Exame pericial do cadaver, com objetivo de se 

estabelecer a causa mortis (ZACHARIAS, 1991 ). 

A necropsia compreende, preliminarmente, o exame externo do cadaver, 

abrangendo o de suas vestes e o de outros objetos porventura nele encontrados, 

seguindo-se o exame interno, que consiste, em linhas gerais e ordinariamente, na 

abertura das cavidades craniana, toracica e abdominal, e exame das vfsceras nelas 

contidas. 

Pode-se extrair ainda do C6digo de Processo Penal Brasileiro: Art. 162 -

A aut6psia sera feita pelo menos seis horas depois do 6bito, salvo se os 
peritos, pela evidencia dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita 
antes daquele prazo, o que declararao no auto. 
Paragrafo (mico - Nos casas de morte violenta, basta o simples exame 
externo do cadaver, quando nao houver infrac;ao penal que apurar, ou 
quando as les6es externas permitirem precisar a causa da morte e nao 
houver necessidade de exame interno para a verificac;ao de alguma 
circunstancia relevante. 

A legislagao processual penal estabelece a obrigatoriedade do exame 

pericial em casas de morte violenta estendendo-se tambem para os casas de morte 

suspeita. A lei disciplina tambem que o trabalho pericial devera ser realizado por 

dois (02) peritos oficiais. 

Embora nao haja referencia na legislagao penal e nem na processual penal 

e fundamental a atuagao do auxiliar de necropsia quando a perfcia envolver 

aut6psia ou necropsia que e, como ja acima citado, o exame externo e interno do 

cadaver. 

Alem desta importante atividade, o auxiliar de necropsia atua auxiliando o 

medico legista, nas perfcias envolvendo cadaveres em adiantado estado de 

putrefagao, nas perfcias de restos cadavericos e ossadas. Em todas estas perfcias 

que sao dirigidas pelo medico legista e fundamental a atuagao do auxiliar de 

aut6psia, que para isso deve ter treinamento adequado, discernimento e equilfbrio 

psicol6gico, uma vez que fica a seu encargo a execugao dos principais passos que 

envolvem o exame do cadaver. 
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Assim como, depois de encerrado o trabalho de necropsia, o auxiliar precisa 

recompor adequadamente o corpo que sera entregue a familia para as homenagens 

e pampas funebres e posterior inumagao. 

Tambem funciona no Institute Medico Legal do Estado do Parana o SVO\ 

atualmente denominado como SMAP2
. Em alguns Estados da Federagao este 

servigo e originalmente de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saude. 

0 referido servigo tern como atribuigao precfpua o esclarecimento das 

causas de morte suspeita que ocorre sem assistencia medica. Servigo criado pela 

legislagao de diversos Estados, com a finalidade precfpua de se verificar ou 

esclarecer, mediante exame necroscopico, a causa real da morte, nos casas em 

que esta tenha ocorrido de forma nao violenta e sem assistencia medica. 

0 paragrafo unico do artigo 162 do CCP torna-se ineficaz quando declara 

que o simples exame externo do cadaver basta para identificar a causa da morte, 

quando nao houver infragao penal a apurar. lsto nao ocorre na pratica, pois sempre 

havera infragao penal para apurar. Porem quando cita que caso as lesoes externas 

permitirem precisar a causa da morte, subentende-se que nos casas de morte 

violenta, como por exemplo urn esmagamento de crania; o auxiliar de necropsia nao 

precisara abrir o corpo, pois estara evidente que a causa da morte foi a destruigao 

do cerebra. Para reforgar a tese que a primeira parte do referido paragrafo e inepto, 

basta reproduzir o que diz o SVO atual SMAP. 

Atualmente, os auxiliares de necropsia fazem parte do recentemente 

institufdo, Quadro Proprio dos Peritos Oficiais do Estado do Parana (QPPO). 

Recente porque em sete de abril de dois mil e cinco foi publicado em diario oficial a 

Lei n° 14.678/05, a qual desvinculou os peritos oficiais do quadro da Polfcia Civil, 

criando urn quadro proprio subordinado diretamente a Secretaria de Estado da 

Seguranga Publica. 

Com esta desvinculagao os auxiliares de necropsia juntamente com os 

outros servidores que integram o referido quadro se encontram numa situagao de 

transigao, pois nao foi ainda regulamentada a situagao funcional dos mesmos, o que 

1 Servi90 de Verifica9ao de 6bito. 
2 Servi9o Medico de Antecedentes Patol6gicos. 
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ocorrera somente quando for criado o estatuto e o regulamento interno. Enquanto 

isto, eles nao sao considerados mais policiais civis e ate que seja normatizada a sua 

situagao funcional ainda nao integram a denominada Polfcia Cientffica, prevista no 

artigo 50 da Constituigao do Estado do Parana. 

Os auxiliares de necropsia prestam diversos e relevantes servigos a 

sociedade, que envolvem desde o recolhimento do cadaver, seu registro, sua 

identificagao, auxilia a necropsia e a demais atos periciais, a recomposigao do 

cadaver e a liberagao do corpo para sepultamento. 

Tal conjunto de atividades obriga o funcionario a interagir com os diversos 

aspectos emocionais relacionados a morte, defrontando-se quase que diariamente 

com os dramas vividos pelos familiares das pessoas falecidas, ja por si 

transtornadas pelos acontecimentos que as afetaram. 

Alem de desempenhar tarefa ardua por si s6, e crescente a demanda por 

servigos prestados pelo IML3 do Parana, como tambem por certo em todo pals. 

Em pesquisa realizada nos arquivos do lnstituto Medico Legal, no setor de 

estatfsticas, foram levantados dados referentes aos exames realizados entre os 

anos de 2002 a 2006 como demonstra tabela abaixo: 

Ana 2002 a 2006 Servi<;o de Medicina Legal -SML Servi<;o Medico de Anatomia Patol6gica-
SMAP 

2002 2143 1456 

2003 2558 1047 

2004 2727 1084 

2005 2935 991 

2006 2894 885 

Quadro 1 - Dados referentes aos exames realizados entre os anos de 2002 a 2006 

3 lnstituto medico legal. 
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Os dados estatfsticos apontam para urn crescimento significative do numero 

de aut6psias realizadas pelo servigo de medicina legal, o qual trata das mortes 

violentas, quais sejam, acidentes, homicfdios e suicfdios. 

Nos tratados de Medicina Legal pouco se fala da fungao do auxiliar de 

necropsia, pon3m o seu trabalho e muito importante para esta area do conhecimento. 

Quando se fala em auxiliar de necropsia nao se pode deixar de mencionar, 

quando e como se originaram as procedimentos que deram inicio a realizagao de 

aut6psias em cadaveres. 

A hist6ria nos remete ao periodo antigo da Mesopotamia, do Egito, dos 

hebreus e dos gregos. Na Babilonia, (sec. XVIII A.C) e que ocorreram as primeiros 

sinais que demonstraram a relagao de intimidade entre medicina e direito, relatada 

em alguns documentos da Antiguidade como o C6digo de Hammurabi, o qual 

estabelecia uma relagao juridica entre medico e paciente. Os hebreus, par sua vez, 

recorriam nos processes penais aos levitas, que eram juizes e peritos ao mesmo 

tempo, quando se exigiam conhecimentos tecnicos para decisao do caso. 

(HERCULES, 2005) 

Em 1856, a Medicina Legal oficial foi transferida da autoridade judiciaria para 

a Policia, com a criagao de uma assessoria medica junto a Secretaria de Policia da 

Corte. A assessoria era composta par dais medicos efetivos, ligados a Policia, e dais 

consultantes, professores de medicina legal da faculdade, responsaveis 

principalmente, pelos exames toxicol6gicos. (HERCULES, 2005). 

0 advento do Brasil Republica trouxe novas e profundas modificagoes 

institucionais para o servigo de medicina legal da Policia. Em 1900, a assessoria 

medica foi transformada em Gabinete Medico-Legal. Dais anos mais tarde, o 

medico, literate e criminologista Afranio Peixoto, discipulo de Nina Rodrigues (o 

maier professor brasileiro de medicina legal do seculo XIX), apresentou urn plano de 

reformulagao do Gabinete Medico-Legal da Policia, com o objetivo de implantar as 

mais avangadas normas para a pratica de medicina legal utilizadas na Alemanha. 

Segundo Hercules (1988), Afranio Peixoto "clamava entao que 'as 

monstruosidades alcunhadas de termos de aut6psias, autos de corpo de delito 
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confusos, desordenados, incoerentes, dando um triste atestado de incompet€mcia 

profissional e prejudicando os interesses da Justiga' nao poderiam continuar a 

distorcer a aplicagao da lei penal". Um decreta federal de 1903 legalizou a ampla 

reforma proposta par Afranio Peixoto, recebida com entusiasmo pelos maiores 

especialistas italianos e franceses, que sugeriram sua aplicagao tambem em seus 

pafses. 

A efetivagao do previsto em lei, porem, nao se fez sentir. As perfcias 

continuavam a ser feitas de forma incompleta, desorganizada e personalista 

(medicos sem especializagao assinavam perfcias, indicados par amigos politicos ou 

magistrados). Novas pressoes de Afranio Peixoto e de outros importantes 

professores de Medicina Legal resultaram no decreta 6.440, de margo de 1907, que 

transformou o Gabinete em Servigo Medico-Legal. (HERCULES, 2005) 

No Parana antes de ser fundada a Universidade Federal do Parana, em 19 

de dezembro de 1912, equiparada as Faculdades Oficiais par portaria de 18 de 

fevereiro de 1922, a Medicina Legal ja existia como especialidade aut6noma. 

Aproximadamente 20 anos antes o que havia era atividade de Medico de Polfcia 

(GUTCHAIN, 2000). 

Os Juristas leigos na materia que envolvesse conhecimento medico, a fim de 

evitar erros e injustigas, requisitavam exames medico-legais sempre que houvesse 

necessidade do pronunciamento destes profissionais. (GUTCHAIN, 2000). 

Cientes dessas necessidades o Governo do Estado do Parana, criou o 

"Iogar" de medico da Polfcia com atribuigoes de legista ap6s a vig€mcia da Lei n° 15 

de 21 de maio de 1892. (GUTCHAIN, 2000). 

Foi a partir de 1° de setembro de 1899 com abertura do primeiro livro de 

Laudos que se deu infcio ao registro sistematico dos exames medicos legais no 

denominado Gabinete Medico Legal, realizada pelo Professor Victor Ferreira do 

Amaral e Silva, fundador da Universidade Federal do Parana, registrando o primeiro 

exame de corpo de delito em 05 de setembro de 1899. (GUTCHAIN, 2000). 
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Os primeiros legistas do Parana foram o Professor Vitor Ferreira do Amaral e 

Silva e Antonio Rodolpho Pereira Lemos, capitao medico do Regimento de 

Seguran9a Publica do Estado do Parana. 

Sob a orienta9ao do Dr. Ernani Simas Alves foi construfdo e equipado o 

predio que abriga a sede do Institute Medico Legal do Parana ate os dias atuais. Foi 

inaugurado em fevereiro de 1975 pelo Governador Emilio Hoffmann Gomes e esta 

localizado na Av. Visconde de Guarapuava, 2652, fundos no centro de Curitiba. 

(GUTCHAIN, 2000). 

Dentre os poucos trabalhos cientfficos realizados sobre a profissao dos 

auxiliares de necropsia, existe uma pesquisa que foi levada a efeito no Institute 

Medico Legal de Belo Horizonte, pelas psic61ogas, doutora Vanessa Andrade de 

Barros e Lilian Rocha da Silva. 

Desta pesquisa, podemos destacar alguns t6picos que retratam muito bern 

o cotidiano do auxiliar de necropsia, quais sejam: 

- Para os auxiliares, ap6s algum tempo, o cheiro torna-se passfvel de 

adapta9ao. No entanto, segundo eles, a sensa9ao de repulsa persiste 

mesmo depois da higieniza9ao do necroterio. Ha urn "ran9o" que 

permanece no ar: o cheiro torna-se nao s6 urn tipo de "delimita9ao" do 

necroterio, mas tambem do espa9o onde suscita tristes sentimentos: a 

perda de entes queridos e a violencia, em todas as suas formas. 

- A visao, por sua vez, de varios corpos em diferentes estagios de 

deteriora9ao e tipos de morte, cotidianamente, exige adapta9ao e, como 

veremos os auxiliares criam suas estrategias de defesa, desde a primeira 

necropsia realizada - nao "olhar" detalhadamente o cadaver e uma delas. 

Ao realizar a necropsia, ele evita fixar seu olhar no cadaver, em detalhes 

que julga desnecessarios a realiza9ao de sua tarefa: ele "nao se envolve". A 

fisionomia do sujeito a ser necropsiado tambem nao e fixada; o corpo fica 

reduzido a 6rgaos e les6es. 

- Pesquisas demonstram a existencia de defesas comuns entre as 

profiss6es que lidam com os mortos, como, por exemplo, a de nao 
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considerar os corpos com os quais trabalham como humanos, uma vez que 

tal reconhecimento pode tornar a atividade insuportavel (CONCONE, 1983; 

CONSORTE, 1983). 

- Esta mesma sociedade industrial nao tern Iugar para os mortos: sao seres 

que nao produzem, nao consomem, nao respondem aos seus 

condicionantes; nao competem, nao correm, nao ligam para o tempo nem 

para o dinheiro. Os mortos sao marginais do sistema e nos lembrar que, por 

mais que nos empenhemos no processo competitive de luta porter, possuir, 

veneer, urn dia seremos urn marginal, urn despojado. Nao ha como nao 

encarar nossa projec;ao nesse "nao ter"; s6 ha que nega-la. (SANTOS, 

1998). 

Ante o exposto apresentam-se os objetivos do estudo. 

1.1 OBJETIVOS. 

1.1.1 Objetivos Gerais 

Considerando a escassez de trabalhos cientificos relacionados a atividade 

dos auxiliares de aut6psia, categoria funcional importante para o adequado 

desempenho da atividade pericial a cargo dos lnstitutos Medicos Legais, depreende

se como necessaria a realizac;ao de pesquisas acerca da materia. 

Afora as relevantes particularidades da atividade, mister se faz tratar o tema 

sabre o aspecto da gerencia de recursos humanos. 

Este estudo tern por objeto compreender melhor os diversos componentes 

da func;ao dos auxiliares de aut6psia, e seus reflexos sabre a vida pessoal de cada 

urn dos funcionarios, buscando abstrair elementos capazes de melhorar a relac;ao 

entre estes e a lnstituic;ao. 



17 

1.1.2 Objetivos especificos 

Este trabalho buscou caracterizar cada urn dos funcionarios da carreira no 

que se refere aos dados pessoais tais como, sexo, idade, renda familiar, residencia, 

estado civil, grau de instruc;ao, grau de satisfac;ao pessoal, com o trabalho e 

condic;oes de saude dos profissionais. 

Dentre os objetivos principais destaca-se a avaliac;ao do grau de satisfac;ao 

profissional do auxiliar de necropsia. De modo especffico, esta investigac;ao pretende 

gerar informac;oes que poderao sugerir melhorias, a fim de suprir as necessidades 

encontradas pelo servidor no desempenho de suas func;oes. 
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2 METODOLOGIA 

0 metoda usado para analisar, o grau de satisfagao de trabalho dos 

auxiliares de necropsia do lnstituto Medico Legal do Parana, traz quest6es gei__T~_o_slC3. 

da Motivag_aq-Higiene criada par F red~?rj~~ .1-!~~~~rg_t 1968 ). 

Citado tratadista realizou, no ana de 1959, entrevistas com engenheiros e 

contadores de industrias da cidade de Pitsburgh, 11_0§_ Es.tados Unidos da America. 
-- ----~--~·--------------- -- --- -

Nas referidas pesquisas o pesquisador procurou identificar quais os fatores que 

efetivamente, geravam satisfagao com o trabalho. Em suas conclus6es descobriu 

que tais fatores podiam ser divididos em dais grupos fundamentais, quais sejam: os 

relacionados com o ambiente de trabalho e aqueles atinentes ao trabalho em si. Aos 

primeiros chamou de higienicos e aos do segundo grupo de motivadores 

(HERZBERG, 1968). 

A Teoria de Herzberg, tambem pode ser comparada com a teoria de 

Maslow, pesquisador que distribuiu as necessidades humanas de forma 

hierarquizada. Para este autor, as necessidades higienicas seriam aquelas 

destinadas a satisfazer as necessidades fisiol6gicas, tais como, alimentagao, 

moradia, repouso, seguranga pessoal, enquanto os fatores motivacionais de 

Herzberg, foram denominados de estima e auto-realizagao. 

0 Modelo de Herzberg visa analisar o comportamento do profissional no 

trabalho e atraves dele identificar se os fatores higienicos e os fatores motivacionais 

estao sendo satisfat6rios ou nao. E uma teoria dos determinantes de satisfagao e 

insatisfagao no emprego, e nao propriamente uma teoria da motivagao, apesar disso 

e de grande valia na pratica administrativa, pais fornece subsfdios que indicam quais 

medidas podem ser tomadas, a fim de buscar melhorias das condig6es de trabalho e 

das relag6es como trabalho em si (CHIAVENATO 1999). 

Foi utilizado como instrumento de pesquisa urn questionario com dez 

quest6es, desdobradas em subq0est6es, as quais serviram para realizar o 

levantamento da qualidade de vida, buscando lnformag6es objetivas e percepg6es 

subjetivas sabre lazer, associativismo; satisfagao consigo mesmo e com diversos 
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aspectos da vida, rela96es familiares e de amizade; expectativas para o futuro 

(fatores motivadores ). 

No questionario, ora utilizado ficam entremeadas, quest6es referentes aos 

dois grupos de fatores, distribufdos de forma aleat6ria, o que dificulta a identifica9ao 

por parte do pesquisado, gerando maior confiabilidade do resultado obtido. 

As condi96es de trabalho foram questionadas tambem com a finalidade de 

coletar informa96es objetivas e percep96es subjetivas sobre forma9ao profissional, 

condi96es materiais, rela96es hierarquicas, reconhecimento profissional, 

dificuldades, riscos e satisfa9ao pessoal com o trabalho (fatores higienicos e 

motivacionais ). 

Duas semanas foram necessarias para distribuir os questionarios entre as 

equipes, e recolhe-los depois de preenchidos em face do sistema de plant6es 

alternados, atraves de escalas de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso a 

que estao submetidos. 

Dos vinte auxiliares de necropsia, cinco nao quiseram colaborar, dois deles 

alegaram que "as perguntas eram muito pessoais". 

Os funcionarios receberam bern a ideia da pesquisa, e demonstraram que 

estavam dispostos a colaborar. Preliminarmente, foram todos esclarecidos que a 

identidade de cada um seria mantida em absoluto sigilo, nao havendo necessidade 

que se identificassem ao responder o questionario. 
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3 RESULTADOS 

De forma a organizar melhor os dados coletados na pesquisa o trabalho foi 

dividido em dez questoes, as quais sao desdobradas em subquestoes em quatro 

grupos da forma como segue: 

3.1 DADOS PESSOAIS 

lnicialmente apresentam-se sexo, idade, renda familiar, residencia, estado 

civil e grau de instru<Jao dos pesquisados; 

1) Sexo: na divisao entre homens e mulheres, predomina o sexo masculino. Dos 

quinze auxiliares de necropsia que responderam ao questionario apenas cinco 

sao do sexo feminino e enquanto que dez pertencem ao sexo masculino. 

2) !dade: com rela<Jao a idade dos auxiliares de necropsia, dos quinze que 

responderam ao questionario, nenhum deles encontram-se na faixa dos 21 anos 
I 

aos 25 a nos, 01 deles tern entre 26 a nos e 30 a nos, 05 estao na faixa dos 31 -
( 

35, urn deles tern entre 36 anos a 40 anos, 02 estao na faixa dos 41 anos a 45 

anos e 02 tern entre 46 anos e 50 anos e 04 deles estao na faixa acima dos 50 

anos de idade. 

DISTRIBUICAO POR IDADE 

Grafico 1 - Distribui<Jao por idade. Fonte: Dados coletados (2007). 
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3) Renda Familiar: os resultados da renda familiar dos auxiliares de necropsia sao 

as seguintes: 09 deles tern renda de 03 salarios mfnimos mensais, 02 deles tern 

renda de 04 salarios mfnimos, 01 de 05 salarios mfnimos e 03 com renda de 

mais de 05 mfnimos. Nenhum possui renda familiar menor que 02 salarios 

mfnimos. 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
1M 

RENDA FAMILIAR 

2M 3M 4M 5M MSM 

Iii 1M 11 2M D3M !!1 4M • sM i! MSM I 

Grafico 2 - Renda Familiar. Fonte: Dados coletados (2007). 

4) Residencia: quanta a residencia, 04 responderam que moram em casa alugada, 

08 possuem im6vel proprio, 02 residem com a familia, 01 respondeu outro tipo 

diferente dos apresentados nas alternativas descritas. 

7% 

53% 

MORAD lA 

l!EJ ALUGADA 

Ill PROPRIA 

DC/FAMILIA 

DOUTROS 

Grafico 3- Moradia. Fonte: Dados coletados (2007). 

5) Estado Civil: quanta ao estado civil, 07 deles responderam que sao casados, 05 

solteiros, 02 divorciados, 01 separado e nenhum viuvo. 



ESTADO CIVIL 

a CASADO 

II SOLTEIRO 

DIVORCIAD 
0 

Grafico 4- Estado Civil. Fonte: Dados coletados (2007). 
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6) Grau de lnstruc;ao: a maioria possui o grau media. Dos quinze auxiliares 

questionados, dez possuem o segundo grau complete, somente tres deles tern o 

terceiro grau complete, enquanto que dais estao fazendo faculdade. 

3.2 SATISFA<;AO COM ASPECTOS DAVIDA 

Este modulo de perguntas foram feitas com intuito de saber se os auxiliares 

de necropsia estao satisfeitos, muito satisfeitos, nem satisfeito -nem insatisfeito, 

insatisfeito e muito insatisfeito com aspectos que envolvem as condic;oes 

economicas atuais, perspectivas de melhorias salariais mediante promoc;6es; se 

possuem tempo para realizac;ao de curses e se acham o seu trabalho importante 

para a sociedade. 

QUESTOES A= Satisfeito B=Muito C=Nem/satisf. D=insatisfeito D=Muito insatisfeito 
satisfeito Nem/insatisf. 

Formar e manter 0 7 0 3 2 3 
patrimonio desejado 
Explorar novas 6 1 2 5 1 
tecnologias 
Ter tempo para estudar 9 1 1 1 3 
e aperfei<;oar-se 
Trabalhar em ambiente 6 3 3 1 2 
desafiador 
Ser promovido de 4 1 1 5 4 
acordo c/lei 
Ter - urn trabalho 7 4 1 2 1 
importante para 
sociedade 

Quadro 2 - Nivel de satisfac;ao de auxiliares da necropsia. Fonte: Dados coletados 

(2007). 
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De acordo com o grafico abaixo, 43°/o dos auxiliares de necropsia 

encontram-se satisfeitos com os aspectos acima descritos, 11 o/o estao muito 

satisfeitos, 12°/o nao souberam responder, ou seja, nao estao nem satisfeitos e nem 

insatisfeitos, enquanto que 18°/o encontram-se insatisfeitos e 16°/o muito insatisfeitos. 

SATISFA<;AO COM ASPECTOS DAVIDA 

43% 

IIJ satisf. 

Ill m .satisf 

D n/sat;n/ins 

EiZI insatisf. 

• m.insatisf. 

Grafico 5 - Satisfac;ao com aspectos da vida. Fonte: Dados coletados (2007). 

3.3 RELAQAO COM FAMILIARES E AMIZADES 

Estas quest6es tern como finalidade identificar o grau de satisfac;ao 

encontrado nas relac;6es com a familia e com amigos. Como por exemplo se os 

auxiliares de necropsia tern tempo para cuidar dos filhos, da casa. Se encontram 

apoio dos familiares e se possuem urn born circulo de amizades. 

QUESTOES A=Satisfeito B=Muito Satisfeito C=Nem/satisfeito D=lnsatisfeito E=Muito insatisfeito 

Nem/insatisf. 

Ter tempo livre para a 7 5 2 3 0 
familia 

Aumentar circulo de 2 3 1 0 
relacoes 9 

T er estima da tam ilia e 1 1 0 
colegas 11 2 

Cultivar a vida familiar 5 6 4 0 0 

Quadro 3 - Nfvel de satisfac;ao dos auxiliares de necropsia nas relac;oes coma 
familia e com os amigos. Fonte: Dados coletados (2007). 
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No grafico abaixo fica demonstrado que dos quinze auxiliares de necropsia 

que responderam ao questionario, 52°/o, ou seja mais da metade deles encontra-se 

satisfeito com as relag6es familiares e de amizades. 

RB..ACOES COM FAM ILIARES E AM IZADES 

Ill satisf. 

Ill m.satisf 

D n/sat;n/ins 

l!jj insatisf. 

• m. insatisf. 

Grafico 6 - Relag6es com familia res e amizades. Fonte: Dados coletados (2007). 

3.4 SATISFA<;AO CONSIGO MESMO 

0 grau de satisfagao consigo mesmo, neste caso, foi avaliado atraves de 

perguntas que abordam quest6es de ordem profissional e quest6es de ordem 

pessoal. As quest6es foram elaboradas para analisar a realizagao profissional, o 

prestigio e a autonomia na tomada de decis6es, dentro da fungao. Se os auxiliares 

praticam algum hobby e se estao podendo cuidar de sua saude fisica e mental. Se 

nas equipes existe o sentimento de colaboragao entre eles e se estao satisfeitos 

com as habilidades e capacidades adquiridas. Todos estes itens servem para 

analisar de forma subjetiva se os auxiliares de necropsia estao satisfeitos consigo 

mesmo quando no desempenho de suas fungoes e tambem avaliar o cuidado deles 

com relagao a saude fisica e mental. 
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QUESTOES A=Satisfeito B=Muito C= Nem satisf. D=lnsatisfeito E=Muito 

satisfeito insatisfeito 

Nem lnsatisf. 

Realizar-se 5 4 2 3 1 

profissionalmente 

Ter prestigio na fun9ao 3 2 3 5 2 

Ajudar o seu pessoal a 8 1 2 3 1 

progredir 

Ter autonomia no servi90 7 2 1 4 1 

Estar satisfeito c/ suas 5 2 2 5 1 

hab/cap 

Ter e cuidar de sua saude 7 0 5 2 1 

Cultivar vida profissional 4 6 3 1 1 

Praticar hobby 6 5 2 2 0 

Quadro 4- Nfvel de satisfa9ao dos auxiliares de necropsia consigo mesmo. Fonte: 
Dados coletados (2007). 

Atraves do levantamento dos dados, expressos no grafico abaixo, 37% deles 

encontram-se satisfeitos com questoes que envolvem sentimentos de satisfa9ao 

pessoal trazidas pelo trabalho e pelo cuidado com a saude. 18% estao muito 

satisfeitos. 17% nao souberam responder, ou seja nao se acham nem satisfeito e 

nem insatisfeito. Enquanto que 21% estao insatisfeitos e 7% muito insatisfeitos. 



SATISFA<;AO CONSIGO M ESMO 

7% 

18% 

Ill satisf. 

Ill m .satisf 

D n/sat;n/ins 

~ insatisf. 

• m .insatisf. 

Grafico 7- Satisfac;ao consigo mesmo. Fonte: Dados coletados (2007). 

3.5 CONDI<;OES DE TRABALHO 
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Algumas quest6es foram feitas com intuito de verificar o grau de satisfac;ao 

dos profissionais com relac;ao as condic;oes de trabalho. 

1) Satisfac;ao com relac;ao aos materia is: Para avaliar as condic;oes dos aos 

materiais utilizados na realizac;ao das necropsias foram feitas 03 perguntas nas 

quais deveriam ser atribufdas notas de 0 a 10 (Quanta a qualidade do material, 

quanta a reposic;ao do material e se o material de seguranc;a e suficiente ). 

Foram obtidos os seguintes resultados que podem ser visualizados no grafico 

abaixo. Dos quinze auxiliares, 29°/o deles atribufram medias 06 aos materiais, 

20°/o deram nota 9, 14°/o atribufram media 5 e 8, 9°/o nota 10, 5°/o nota 2 e 2o/o 

nota 3, a media 0 obteve 2o/o, ou seja, somente uma resposta recebeu nota 0. 
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SATISFACAO COM RELACAO AOS MATERIAlS 

nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D 0 material e de 
qualidade 

111 Existe frequencia 
na repos i9ao do 
material 

mJ 0 material de 
seguranya e 
suficiente 

Grafico 8 - Satisfagao com relagao aos materiais. Fonte: Dados coletados (2007). 
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2) Satisfagao com relagao ao ambiente de trabalho: Foram elaboradas cinco 

perguntas, com intuito de avaliar se o ambiente de trabalho dos auxiliares de 

necropsia e calma e agradavel. Se as pessoas se relacionam bem. Se existe 

apoio mutua. Se eles se relacionam bem com os seus chefes e se gostam de 

trabalhar com os colegas. 

0 ambiente e calmo e agradavel 

Ill concordo totalrnente 

111 concordo mais que 
discordo 

D discordo mais que 
concordo 

1!1 discordo totalrnente 

Grafico 9-0 ambiente e calma e agradavel. Fonte: Dados coletados (2007). 



No trabalho as pessoas se relacionam bern 

lilil concordo total mente 

Ill concordo mais que discordo 

D discordo mais que concord a 

EJ discord a total mente 
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Grafico 10 - No trabalho as pessoas se relacionam bem. Fonte: Dados coletados 
(2007). 

Pode-se contar com apoio dos colegas 

7% 

53% 

Iii concordo total mente 

Ill concordo mais que 
discordo 

D discordo mais que 
concordo 

1!1 discordo total mente 

Grafico 11 - Pode-se contar com apoio dos colegas. Fonte: Dados coletados (2007). 

20% 

Relacionam-se bern com chefes/diretores 

13% 0% 

Iii concordo total mente 

Ill concordo mais que 
discordo 

D discordo mais que 
concordo 

1!1 discordo total mente 

Grafico 12 - Relacionam-se bem com chefes/diretores. Fonte: Dados coletados 
(2007).. 
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As relac;oes com colegas e chefes foram, no geral, bem avaliadas. Os 

colegas demonstram mutuamente apoio e compreensao (com 53, o/o de 

concordancia). A relac;ao com os chefes tambem e considerada boa pelos 

pesquisados (67°/o e o maior fndice de "concordo totalmente"). 

3.6 RECONHECIMENTO PROFISSIONAL 

Com o intuito de trac;ar um perfil quanta ao reconhecimento do trabalho dos 

auxiliares pela lnstituic;ao e pela populac;ao, foram inseridas quatro perguntas no 

questionario, nas quais deveriam atribuir uma nota de "0" a "1 0". A primeira pergunta 

procura identificar se os auxiliares estao sendo promovidos. Nota-se que 33°/o deles 

atribufram nota "0" a esta pergunta. 

RECEBE PROMOI;OES? 

13% 

7% 

II nota 0 

II nota 1 

Dnota 2 

I:ZI nota 3 

II nota 4 

II nota 5 

II nota 6 

El nota 7 

II nota 8 

1!1 nota 9 

0 nota 10 

Grafico 13 - Recebe promoc;oes. Fonte: Dados coletados (2007). 

Como demonstram os graficos abaixo, o reconhecimento aparece num grau 

media de satisfac;ao entre os profissionais. Com relac;ao ao reconhecimento da 

populac;ao, 20°/o dos auxiliares atribufram nota 06 e 08. 
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RECONHECIMENTO POR PARTE DA POPULAI,;AO 

7%0% 13% il nota 0 
II nota 1 
Dnota 2 

13% Bnota 3 

20% B nota 4 

0% il nota 5 

7% II nota 6 
13 nota 7 

•nota 8 
20% 1!1 nota 9 

D nota 10 

Grafico 14 - Reconhecimento par parte da populagao. Fonte: Dados coletados 
(2007). 

RECEBE ELOGIOS/INCENTIVOS DAS PESSOAS POR VOCE ATENDIDAS? 

lli!lnota 0 
Ill nota 1 
Dnota 2 
Ill nota 3 
II nota 4 
li nota 5 
• nota 6 
ltrlnota 7 

•nota 8 

7% Iii nota 9 
Dnota 10 

Grafico 15 - Recebe elogios das pessoas par voce atendidas. Fonte: Dados 
coletados (2007). 

Quanta ao reconhecimento par parte da lnstituigao, os servidores tambem 

demonstram urn grau media de satisfagao, onde as maiores notas foram 06 com 

21°/o e nota 10 com 20°/o. 
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Grafico 16 - Reconhecimento pela instituigao. Fonte: Dados coletados (2007). 

3.7 CONDI90ES DE SAUDE 
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Buscando identificar sintomas fisicos e mentais de estresse, desgaste 

mental e depressao, foram colocadas diversas perguntas a esse respeito, obtendo 

os seguintes resultados (percentual de res pastas "sim", em ordem decrescente ): 

1. Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou agitado(a)?- 20°/o 

2. Dorme mal?- 7°/o 

3. Tern se sentido triste ultimamente? - 7°/o 

4. Sente-se cansado o tempo todo? - 7°/o 

5. Tern dares de cabega frequentemente?- 7°/o 

6. Encontra dificuldade para realizar com satisfagao suas 

atividades diarias? - 13o/o 

7. Tern dificuldade de pensar com clareza?- 0°/o 

8. Tern dificuldade no servigo (seu trabalho e penoso, lhe causa 

sofrimento )? - 13°/o 
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9. Tem dificuldade para tamar decis6es?- 0°/o 

10. Tem chorado mais do que de costume? -13o/o 

11. Tem perdido o interesse pelas coisas?- 0°/o 

3.8 PRATICA RELIGIAO 

A pergunta de numero dez, inserida no questionario procura identificar se 

os auxiliares de necropsia praticam alguma religiao, tendo como resposta as 

seguintes alternativas, sim, nao ou as vezes. 0 percentual entre praticar e as 

vezes praticar alguma religiao ficou empatado em 27o/o, enquanto que a resposta 

nao pratica nenhuma religiao ficou com 46o/o como demonstra o grafico abaixo. 

Pratica religiao? 

46% 

Grafico 17 - Pratica religiao. Fonte: Dados coletados (2007). 
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4 DISCUSSAO 

Da analise dos elementos colhidos neste trabalho, tomando como base a 

Teoria da Motivagao-Higiene de Herzberg (1968), pode-se extrair alguns 

aspectos a serem comentados e discutidos: 

1 . Os auxiliares de necropsia ate por exigencia do cargo possuem todos 

grau de escolaridade que compreende o ensino media. Alguns poucos possuem 

curso superior. 

2. Com relagao ao sexo, pode-se notar a predominancia do sexo 

masculino, talvez pelo fato de que a atividade exige muito esforgo ffsico. 

3. Observou-se que a maior parte dos funcionarios esta nas faixas dos 31 

a 35 (4) e mais de 50 anos (5), indicando que a maioria nao e jovem. 

4. Com relagao a condigao conjugal dos funcionarios, a maioria 

respondeu ser casado ou convivente (47%), solteiros (33%), separados (7%), 

divorciados (13%), nenhum viuvo. 

5. No tocante a religiosidade dos servidores, para a questao que indagava 

-"voce pratica alguma religiao", 27% responderam "sim, frequentemente"; 27% "sim, 

as vezes" e 46% "nao". Conclui-se que a maio ria dos auxiliares efetivamente nao 

pratica nenhuma religiao. 

6. A renda familiar varia de R$ 1.140,00 a R$ 1.900.00. Dos quinze 

auxiliares de necropsia que responderam ao questionario, a maioria, ou seja, nove 

deles possuem renda de 03 (tres) salarios minimos. 

7. Com relagao a im6vel residencial, 53% disseram que possuem im6vel 

proprio, 27% moram em casa alugada e 13% moram com a familia. 

8. Com relagao a formar patrimonio desejado, explorar novas tecnologias, 

ter tempo para estudar, trabalhar em ambiente desafiador, ser promovido e ter 

trabalho importante para a sociedade item referente a qualidade de vida; de um 

modo geral, 54% dos pesquisados se manifestaram satisfeitos. Depreende-se, deste 
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modulo de perguntas, que a elevagao do indice de satisfagao refere-se ao tempo 

disponivel para estudar e aperfeigoar-se. Ja no que se refere a explorar novas 

tecnologias quase a metade dos pesquisados nao esta satisfeito, enquanto que no 

item referente a ser promovido, verifica-se que mais da metade, encontra-se 

insatisfeito e ate muito insatisfeito. Quando os fatores motivacionais sao precarios, 

inviabiliza-se os sentimentos de satisfagao no trabalho. Como se sentir motivado 

sem haver perspectiva de crescimento profissional? 

9. Satisfagao com relagao ao ambiente de trabalho, se ele e calma e 

agradavel, as respostas foram surpreendentes, contrariando o que geralmente se 

imagina, ou seja, 40% concordam totalmente que o necroterio do IML e urn Iugar 

calma e agradavel. Pode-se concluir com isso que o lado tecnico prevalece sabre o 

lado estigmatizado. Para Rezende (1996), o modelo biol6gico-racionalista e 

predominante entre os profissionais de saude. Eles procuram "desritualizar'' a morte, 

considerando-a como urn evento que deve ser enfrentado com atitudes impessoais. 

10. Ainda com relagao ao ambiente de trabalho, a maioria dos funcionarios 

tern urn born relacionamento com os colegas de trabalho e com os seus superiores 

hierarquicos. Neste caso os fatores higienicos (sociais) sao satisfat6rios. Quando as 

proposigoes saem do ambito do "voce" para falar "das pessoas", em geral, 40% 

concordam que a relagao entre as pessoas e boa, porem, 33% discordam mais que 

concordam. Estes parecem querer dizer: "Eu me relaciono bern com os colegas e 

chefes, mas as relagoes entre as pessoas, aqui, nao sao tao boas". 

11. Quanta a qualidade dos materiais utilizados nas necropsias, a 

reposigao e a seguranga destes materiais ficaram num grau media de satisfagao, ou 

seja, a maioria atribuiu nota 06 (seis). Denotando com isso que estes materiais 

podem e devem ser melhorados, pois a saude dos trabalhadores pelo contato direto 

com os cadaveres, esta constantemente exposta a riscos bio16gicos. Neste 

levantamento feito, verifica-se que os fatores higienicos (seguranga no trabalho), ou 

seja, aqueles que apenas previnem a insatisfagao, nao estao sendo atendidos de 

forma completa. 

12. Analisando os aspectos relativos ao reconhecimento profissional, 

verifica-se claramente, maior indice de insatisfagao por parte dos funcionarios no 
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tocante ao recebimento de promoc;oes. Este resultado identifica que os fatores 

motivacionais, nao estao sendo atendidos, impedindo a satisfac;ao. Quanto aos 

outros itens referentes ao reconhecimento por parte da populac;ao e pela lnstituic;ao 

receberam Indices que indicam urn grau medio de satisfac;ao. 

13. Referente a saude dos funcionarios, analisando-se o percentual de 

respostas "sim", conclui-se que de modo geral a saude mental e ffsica dos auxiliares 

de necropsia e satisfat6ria. 
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5 CONCLUSAO 

Dada a complexidade dos fatores comportamentais que envolvem as 

relagoes trabalhistas, os resultados apresentados nesta pesquisa nao sao 

suficientes para esgotar o assunto. 

Entretanto este trabalho paden~ nortear o Setor de Recursos Humanos do 

lnstituto Medico Legal na elaboragao de projetos de melhorias das condigoes de 

trabalho dos auxiliares de necropsia. 

A presente pesquisa demonstrou que os fatores higienicos, os quais estao 

diretamente relacionados com a fonte de insatisfagao com relagao a lnstituigao, 

estao sendo parcialmente atendidos. 

Quanta aos fatores motivacionais, os quais estao ligados a satisfagao com 

relagao ao cargo, ficou demonstrada sua precariedade. 

Diante do acima exposto, sugere-se algumas intervengoes com relagao a 
qualidade e a regularidade no fornecimento do material de trabalho. 

Faz-se necessaria ainda, trabalhar o relacionamento interpessoal, buscando 

maior integragao entre os funcionarios e as chefias e a lnstituigao como urn todo. 

Promover atividades que valorizem o trabalho desempenhado e divulgar a 

importancia do servigo desenvolvido pelos auxiliares de aut6psia no contexto 

lnstitucional e da sociedade. 

Melhorias nas polfticas publicas, com a finalidade de conceder aumentos 

salariais e promogoes funcionais. 



37 

REFERENCIAS 

CHIAVENATO, I. Administra~ao nos novos tempos. Rio de Janeiro: Campus, 
1999. 

FRAN<;A, G. V. Medicina legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. 

HERCULES, H. C. Medicina legal. Sao Paulo: Atheneu, 2005. 

MIRABETE, J. F. C6digo de processo penal interpretado. 7. ed. Sao Paulo: Atlas. 
2000. 

GUCHTAIN, 0. S. 0 Institute Medico Legal Do Parana nos (Jitimos cern anos. 
Sintese Hist6rica .. Curitiba: Fundar;ao Santos Lima, 2000. 

PSICOLOGIA EM REVISTA, Belo Horizonte, V. 10, n. 16, p. 318-333, dez. 2004. 

MINISTERIO DA SAUDE. Fundar;ao Osvaldo Cruz. Escola Nacional de Saude 
publica. Ossos do Oficio. Disponivel em: http://teses.cict.fiocruz.br/pdf/aldelm.pdf. 
Acesso em: 20 dez. 2006. 

INSTITUTO MEDICO LEGAL DO PARANA. Relat6rios estatisticos 2002 a 2006. 
Parana, IML, 2007. 



APENDICE 



Secretaria de Estado da Seguran~a Publica do Estado do Parana - Institute 

Medico Legal -IML 

Caros funcionarios, este questionario tern a finalidade de coletar dados 

referentes ao grau de satisfagao profissional para elaboragao de trabalho de 

conclusao de Curso de Especializagao em Administragao de Pessoas - Enfase no 

Setor Publico. Para isto pego a colaboragao de voces no sentido de responderem as 

perguntas abaixo descritas. Espero contar com o apoio de voces e antecipadamente 

agradego a importante colaboragao. Nao ha necessidade de se identificar. 

Evelise Rosana Elias 

1. Qual e sua faixa etaria? 

( ) 21 a 25 ( ) 26 a 30 ( ) 31 a 35 ( ) 36 a 40 () 41 a 45 () 46 a 50 

( ) acima de 50. 

2. Qual e seu estado civil? 

( ) casado ( ) solteiro ( ) divorciado ( ) separado ( ) viuvo 

3. Quanta e a renda familiar? 

( ) 1 salario mfnimo ( ) 2 salarios mfnimos ( ) 3 salarios mfnimos 

( ) 4 salarios mfnimos ( ) 5 salarios mfnimos ( ) + 5 salarios mfnimos 

4. Qual grau de escolaridade 

( ) segundo grau completo ( ) superior incomplete ( ) superior completo 

5. Reside em im6vel: 

( ) proprio ( ) alugado ( ) com a familia ( ) outros 
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6. Marque como voce se sente frente aos objetivos relacionados abaixo de 
acordo com os seguintes conceitos. 

a) Satisfeito 

b) Muito satisfeito 

c) Nem satisfeito nem insatisfeito 

d) lnsatisfeito 

e) Muito insatisfeito 

( ) 01 - Formar e manter o patrim6nio desejado; 

( ) 02 - Explorar novas tecnologias; 

( ) 03 - Realizar-se profissionalmente; 

( ) 04- Ter prestigio como servidor na sua profissao; 

( ) 05 - Ajudar o seu pessoal a progredir; 

( ) 06- Ter tempo para estudar e aperfeigoar-se no seu trabalho; 

( ) 07- Trabalhar num ambiente altamente desafiador e criativo; 

( ) 08- Ser promovido de acordo com a Lei; 

( ) 09- Ter tempo livre para a familia; 

( ) 10 - Aumentar seu cfrculo de relag6es; 

( ) 11 - Ter autonomia para realizar as coisas que voce quer; 

( ) 12- Ter a estima de seus colegas de trabalho e da sua familia; 

( ) 13- Ter urn trabalho importante para o bem-estar da comunidade; 

( ) 14 - Estar satisfeito com as habilidades e capacidades desempenhadas no seu 
trabalho; 

( ) 15- Ter e cuidar da sua saude; 

( ) 16 - Cultivar a vida familiar, trazendo para si momentos felizes; 

( ) 17- Cultivar a vida profissional, trazendo para si momentos de realizagao; 

( ) 18 - Praticar urn "hobby''; 



7.QUAL E A NOTA QUE VOCE ATRIBUIRIA DE 0 A 10, NAS SEGUINTES 
PERGUNTAS? 

a) Quanta a qualidade do material utilizado nas necropsias, e adequado? __ 

b) Quando voce faz uma necropsia voce tern todo o material necessaria? __ 

c) Em cada procedimento de necropsia voce tern luvas, mascaras, 6culos, 
etc.para sua seguranga? __ 

d) Existe frequencia na manutengao do material de seguranga? __ 

9.FAVOR RESPONDER AS PERGUNTAS DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO: 

A Concordo totalmente 

B Concordo mais que discordo 

c Discordo mais que concordo 

D Discordo totalmente 

a) Existe urn ambiente calma e agradavel onde voce trabalha. __ 

b) No trabalho, as pessoas se relacionam bern umas com as outras. __ 

c) Voce pode contar como apoio dos seus colegas de trabalho. __ 

d) Voce se relaciona bern com seus chefes/diretores. 

e) Voce gosta de trabalhar com seus colegas. __ 

10.QUE NOTA VOCE ATRIBUIRIA DE 0 A 10, NAS SEGUINTES PERGUNTAS? 

a) Seu trabalho e reconhecido pela lnstituigao. __ 

b) Sente-se reconhecido e valorizado pelo seu trabalho par parte da populagao. 

c) Recebe incentivos/elogios das pessoas par voce atendidas. __ 

d) Recebe promogoes de acordo com seu desempenho profissional. __ 
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11.RESPONDA SIM OU NAO E AS VEZES NAS SEGUINTES QUESTOES: 

a) Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou agitado(a)? __ 

b) Dorme mal? 

c) Tern se sentido triste ultimamente? 

d) Sente-se cansado o tempo todo? __ 

e) Tern dares de cabeQa frequentemente? __ 

f) Encontra dificuldade para realizar com satisfaQao suas atividades diarias? 

g) Tern dificuldade de pensar com clareza? __ 

h) Tern dificuldade no serviQO (seu trabalho e penoso, lhe causa sofrimento)? 

i) Tern dificuldade para tamar decis6es? __ 

j) Tern chorado mais do que de costume? __ 

k) T em perdido o interesse pelas coisas? __ 

12.PRA TIC A ALGUMA RELIGIAO? 

( ) Sim, freqOentemente ( ) Sim, as vezes ( ) Nao 




