
Introdução 

Esse estudo encontrou evidências de que o WORQ é

válido e confiável para avaliar a funcionalidade autorreferida

de trabalhadores ativos e sua utilização pode guiar as ações

preventivas de incapacidades, bem como a detecção de

incapacidades já existentes entre esses trabalhadores. Outros

estudos poderão confirmar esses resultados para

trabalhadores com menor grau de instrução, bem como em

diferentes tipos de trabalho e de vínculo empregatício.

O WORQ é útil na descrição do perfil de funcionalidade do

trabalhador, por meio do modelo biopsicossocial, favorecendo

a identificação de aspectos específicos e gerais de cada

indivíduo e reconhecendo a influência dos fatores ambientais.

Conclusão

Foi realizada a aplicação do WORQ, em uma amostra

aleatória de 241 trabalhadores de uma universidade pública

do país, com posterior análise da sua validade de construto,

consistência interna e confiabilidade intra-avaliador. Para

validação de construto foram levantadas hipóteses e feitas

correlações entre o WORQ e outros quatro questionários

que avaliam domínios relacionados à funcionalidade:

WHOQOL-BREF (qualidade de vida), WHODAS

(funcionalidade geral), PHQ-9 (depressão) e GAD-7

(ansiedade). Para confiabilidade intra-avaliador foi utilizada a

metodologia teste-reteste (50 participantes responderam o

WORQ em dois momentos) e posterior cálculo do coeficiente

de correlação de Spearman. Para consistência interna foi

calculado o coeficiente alfa de Cronbach.
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Avaliar as características psicométricas da versão para o

português brasileiro do WORQ em trabalhadores ativos de

uma instituição pública no Brasil.

Tabela 1. Validação de construto do WORQ (n= 241)

Objetivo 

O core set da Classificação Internacional de

Funcionalidade (CIF) para reabilitação profissional, criado em

2012, na Suíça, reúne categorias que visam classificar a

saúde dos trabalhadores1. Como a CIF não é um instrumento

de avaliação, foi criado, a partir desse core set, o

Questionário de Reabilitação para o Trabalho (WORQ) para

avaliação da funcionalidade de trabalhadores2.

O WORQ é um instrumento genérico que se aplica a

qualquer trabalhador independente da condição de saúde e

do contexto em que a reabilitação profissional ocorre. Sua

finalidade primordial é guiar a reabilitação profissional e o

retorno ao trabalho, podendo ser utilizado por qualquer

profissional envolvido no atendimento do trabalhador e

durante todas as fases desse processo. É um questionário

abrangente que cobre os vários aspectos da funcionalidade,

propostos pelo modelo biopsicossocial da OMS, e que

permite obter um perfil das alterações de funcionalidade e da

perda de habilidades dos trabalhadores, utilizando a

linguagem e as definições da CIF2.

Por ser um instrumento extremamente abrangente, sugere-

se que é possível a sua utilização em população de

trabalhadores ativos, auxiliando na prevenção de

incapacidades.

• * Correlação de Spearman significante ao nível 0,01 (2-tailed)

•** GAD-7 and PHQ-9 foram correlacionados com o subscore emoção do WORQ.

Resultados

O WORQ apresentou forte correlação com o WHODAS (r=

0,782), moderada correlação com o PHQ-9 e com o GAD-7

(r=0,68 e r=0,675) e moderada correlação inversa com o

WHOQOL (r=-0,671). Em relação à confiabilidade, foi obtido um

coeficiente alfa de Cronbach de 0,95 e coeficiente de correlação

de Spearman de 0,86 para metodologia teste-reteste.

Questionários

WORQ

Amostra 

total 

(n=241)

Mulheres

(n=121)

Homens

(n=120)

≤ 34

anos

(n=79)

35-44 anos 

(n=76)

≥ 45 

anos(n=86)

Administ

(n=156)

Docente 

(n=85)

WHODAS 0,782* 0,742* 0,805* 0,709* 0,799* 0,809* 0,798* 0,736*

WHOQOL -0,671* -0,715* -0,620* -

0,689*

-0,740* -0,606* -0,670* -0,673*

GAD-7** 0,675* 0,674* 0,652* 0,741* 0,624* 0,624* 0,696* 0,656*

PHQ-9** 0,680* 0,675* 0,663* 0,747* 0,665* 0,602* 0,667* 0,699*


