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A Qualidade de Vida (QV) é um conceito bastante amplo que incorpora de forma 

complexa a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, 

as crenças pessoais e a relação da pessoa com aspectos significativos do meio ambiente.  O 

estudo teve por objetivo verificar a QV de trabalhadores das Estratégias de Saúde da Família 

(ESF), associado-a com características demográficas, sociais e laborais dos trabalhadores. 

Estudo transversal, com uma amostra 81 trabalhadores de 14 ESF. Os dados foram coletados 

por meio do WHOQOL-bref.  Os agentes comunitários de saúde corresponderam a 35,8% dos 

participantes do estudo, os técnicos de enfermagem 28,4%, os enfermeiros 18,5%, os médicos 

12,3%.  Houve predomínio do sexo feminino, 91,4% dos participantes. Verificou-se que 

56,8% dos trabalhadores eram casados. Em relação ao grau de escolaridade, 40,7% e 35,8% 

dos trabalhadores possuem, respectivamente, ensino médio e ensino superior completo. 

Verificou-se que 92,6% dos participantes trabalham na área da saúde há mais de cinco anos e 

que 72,8% trabalhavam na mesma ESF há mais de cinco anos. Quanto a QV dos 

trabalhadores, o domínio psicológico obteve maior escore médio (67,06), seguido pelo 

domínio relações social (65,73), domínio físico (64,46) e por último domínio meio ambiente 

(54,41).  Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas dos escores médios 

dos domínios do WHOQOL-bref quando associados à faixa etária, estado civil, tempo de 

trabalho na ESF e na área da saúde.  Verificou-se que os trabalhadores que possuem ensino 

superior incompleto ou mais, obtiveram uma média superior (59,29) dos que possuem até 

ensino médio completo (50,22), em relação ao domínio meio ambiente (p=0, 001). Infere-se 

que o próprio ambiente laboral pode ser o elemento do trabalho que mais exerce influencia na 

QV e que mesmo os ambientes de trabalho sendo por vezes um lugar hostil, inadequado e 

inseguro, os trabalhadores apresentaram resiliência, ou seja, respondem de forma positiva as 

vivências do mundo do trabalho. Espera-se contribuir para a melhoria de diversos aspectos do 

processo de trabalho em saúde.   


