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Resumo 

 

Este estudo tem por objetivo verificar a associação entre a Qualidade de vida (QV) e os 

aspectos demográficos, sociais e laborais dos trabalhadores das Estratégias de Saúde da 

Família da Gerência Distrital Partenon/Lomba do Pinheiro do município de Porto Alegre – 

RS. Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa, aninhado a uma 

abordagem descritiva qualitativa. A amostra, estabelecida por conveniência, considerou como 

critério de inclusão que os participantes fossem da equipe básica de saúde, com no mínimo 

três meses de experiência no cargo e aceitassem  participar do estudo. Portanto, do total de 

216 trabalhadores das ESFs, a amostra foi de 135 trabalhadores.  A coleta de dados ocorreu 

entre janeiro e fevereiro/2014, utilizando dois instrumentos. O primeiro, o WHOQOL-bref, 

validado no Brasil, analisa a QV dos trabalhadores, sendo uma versão abreviada, composta 

por quatro domínios da QV (capacidade física, o bem-estar psicológico, as relações sociais e o 

meio ambiente) e 26 facetas. As facetas do domínio físico são: dor e desconforto, energia e 

fadiga, sono e repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação e de 

tratamentos, capacidade de trabalho. Domínio psicológico: sentimentos positivos, pensar, 

aprender, memória e concentração, auto-estima, imagem corporal e aparência, sentimentos 

negativos e espiritualidade religião, crenças pessoais. Domínio relações sociais: relações 

pessoais, suporte social, atividade sexual. Domínio meio ambiente: segurança física e 
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proteção, ambiente do lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais-disponibilidade e 

qualidade, oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, participação em, e 

oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico (poluição/ruído/trânsito/clima) e transporte. 

O segundo instrumento foi  um questionário, elaborado pelas próprias pesquisadoras, com 

questões sobre variáveis demográficas, sociais e laborais, assim como perguntas de respostas 

abertas sobre a percepção do trabalhador em relação à influência do trabalho em sua 

qualidade de vida. Os dados estão sendo organizados em um Banco de Dados do SPSS 13.5 e 

serão analisados por estatística descritiva e teste de associação entre as variáveis.  O projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUCRS e pelo da Secretaria Municipal de Saúde.  

Espera-se que possamos mensurar a qualidade de vida destes trabalhadores de ESF.  

 

 

 


