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RESUMO 

 

A Qualidade de Vida (QV) e Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) são termos 

genéricos que apresentam diversos conceitos na literatura, são resultantes de múltiplos fatores, 

dentre eles aspectos econômicos; socioculturais; experiência, satisfação e realização pessoais; 

estilos de vida; condições de trabalho, e a QVRS enfatiza o processo Saúde-doença dos 

sujeitos partindo do conceito ampliado de Saúde. Dessa forma, a QVRS pode ser considerada 

um indicador de Saúde individual ou de políticas públicas voltadas à promoção da Saúde e à 

prevenção de agravos em uma dimensão coletiva. Trabalhadores da área da saúde são 

considerados um dos mais vulneráveis a situações de estresse, cobranças de produtividade, 

sobrecarga, aumento de jornada de trabalho, precarização do trabalho, e consequente 

adoecimento, podendo comprometer e reduzir a sua QVRS.  São restritos os estudos que 

abordam a QVRS de trabalhadores da saúde, incluindo os pertencentes às Equipes de Saúde 

Bucal, especialmente os de nível Técnico. Estudar sobre esse objeto traz uma perspectiva de 

atuação com base na Vigilância em Saúde e no Modelo de Saúde do Trabalhador e 

Trabalhadora, uma vez que se amplia o olhar para fatores que estão além do ambiente de 

trabalho e para possíveis ações de promoção de saúde e prevenção de agravos que 

possibilitem melhoras da QVRS desses indivíduos. A presente dissertação é composta por 

dois artigos, o primeiro é uma revisão sistemática de literatura que se propõe a investigar a 

QV/QVRS de trabalhadores da saúde. O segundo artigo trata-se de um estudo empírico que 

teve como objetivo avaliar os fatores associados à QVRS de trabalhadores das Equipes de 

Saúde Bucal (Cirurgiões-dentistas e profissionais de Nível Técnico em Saúde Bucal) atuantes 

na Atenção Primária à Saúde (APS). Mesmo evidenciados nos estudos que os participantes 

avaliaram sua Qualidade de Vida como boa ou muito boa, e estavam satisfeitos com a sua 

Saúde, foram observadas diversas variáveis que contribuíram negativamente com a QVRS 

tanto no que diz respeito a seu Componente de Saúde Mental quanto Componente de Saúde 

Física, como a falta de acesso ao lazer, o hábito de fumar, menor renda, horas extras e jornada 

extensa de trabalho. Grupos como mulheres e pessoas com mais anos de idade precisam de 

uma atenção maior, pois estiveram mais vulneráveis a piores escores de QV/QVRS. Na 

revisão sistemática, predominaram estudos com profissionais de enfermagem e medicina que 

atuam em ambiente hospitalar, evidenciando a necessidade de aprofundar o conhecimento 

diante de outras categorias profissionais da saúde, incluindo a odontologia, e de outros setores 

da Rede de Atenção à Saúde como a APS, com menor visibilidade. Mais estudos envolvendo 

profissionais de nível Técnico em Saúde Bucal são necessários para comparar os resultados 

encontrados no estudo empírico realizado e possibilitar ações mais efetivas diante da 

realidade que vivem.  

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Qualidade de Vida Relacionada à Saúde; Saúde do 

trabalhador; Trabalhadores da Saúde; Atenção Primária à Saúde.  
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ABSTRACT 

 

Quality of life (QOL) and health-related quality of life (HRQOL) are generic terms with 

various concepts in the literature. They result from multiple factors: economic aspects, 

sociocultural aspects, experience, personal satisfaction and fulfillment, life styles, and work 

conditions. HRQOL focuses on the health-illness process of subjects based on a broad 

concept of health. Therefore, HRQOL can be considered an indicator of individual health or 

public policies directed towards healthcare promotion and prevention of aggravations in a 

collective dimension. Healthcare workers are among the most vulnerable to situations of 

stress, productivity pressure, overload, increased working hours, work precariousness, and 

consequent sickening, which may compromise and reduce their HRQOL. This approach 

brings an action perspective based on Health Vigilance and the Worker Health Model, since it 

broadens the attention towards factors that are beyond the work environment and into possible 

actions that promote health and prevent aggravations, enabling improvements in the HRQOL 

of these individuals. The present thesis comprises two articles: the first is a systematic 

literature review investigating the QOL/HRQOL of healthcare workers; the second is an 

empirical study with the objective of evaluating factors associated with HRQOL of oral health 

staff (dental surgeons and oral health professionals of a technical level) that work in Primary 

Healthcare (PHC). Several variables were observed associated with the mental and physical 

health component of HRQOL, such as lack of access to leisure activities, smoking, low 

income, overtime, and long working hours. Groups such as women and older people require 

higher attention because they presented the worst QOL/HRQOL scores. In the systematic 

review, studies on nursing and medical professionals who act in hospital environments 

predominated, demonstrating the need to further develop the knowledge in face of other 

healthcare professional categories, including dentistry, working in PHC. Further studies 

involving technical level oral health professionals are necessary to compare with the results 

found in the empirical study conducted and enable more effective actions in face of the reality 

they live in. 

 

Keywords: Quality of Life; Health Related Quality of Life; Health Personnel; Occupational 

Health, Primary Healthcare. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Qualidade de Vida (QV) é um termo genérico que não apresenta um consenso 

conceitual na literatura, e ela é ponderada como um resultado proveniente de múltiplos 

fatores, dentre eles estão os aspectos econômicos; socioculturais; experiência, satisfação e 

realização pessoais; estilos de vida; condições de trabalho. Quando se avalia que todos esses 

aspectos culminam no processo de Saúde-doença dos sujeitos emerge o termo Qualidade de 

Vida Relacionada à Saúde (QVRS), que igualmente assume um caráter multidimensional, 

partindo do conceito ampliado de Saúde (BRASIL, 1986, p. 4). A QV/QVRS tem sido objeto 

de estudo de diversas pesquisas nos últimos anos, e essa valorização é devida à possibilidade 

de, a partir dos resultados, identificar reflexos de diferentes fatores aos quais indivíduos e 

populações estão submetidos. Dessa forma, a QV/QVRS pode ser considerada um indicador 

de Saúde individual ou de políticas públicas voltadas à promoção da Saúde e à prevenção de 

agravos em uma dimensão coletiva (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Diferente da abordagem que este estudo propõe, a QVRS pode também enfatizar 

aspectos mais diretamente associados às enfermidades ou às intervenções em saúde. Estão 

presentes na literatura diferentes abordagens, como a avaliação de grupos/indivíduos que 

passaram por algum procedimento cirúrgico ou processo de reabilitação (PALMA; VILELA; 

LEITE, 2017), que apresentam doenças crônicas (AZEVEDO et al., 2013), que fazem uso de 

medicamentos com determinados efeitos adversos (BETANCUR et al., 2017), ou usuários da 

rede púbica de Saúde que frequentam a Atenção Primária à Saúde (ALMEIDA-BRASIL et 

al., 2017).  

Partindo do entendimento, já fundamentado na literatura,  que o trabalho é um dos 

determinantes do processo Saúde-doença, faz-se necessário ampliar o olhar para enxergá-lo 

como fator importante diretamente vinculado à QVRS dos indivíduos (DIAS et al., 2012; 

PALHARES; CORRENTE; MATSUBARA, 2014.), pois na prática em saúde não é atribuída 

a devida relevância a esse fator. 

Dentro desse contexto, trabalhadores da área da saúde são considerados um dos mais 

vulneráveis à situações de estresse, de tensão, ao lidar muitas vezes com o sofrimento dos 

indivíduos que necessitam do cuidado em Saúde, com cobranças de produtividade, 

sobrecarga, aumento de jornada de trabalho, precarização do trabalho, e consequente 

adoecimento, podendo comprometer e reduzir a sua QVRS (MARCO et al., 2008; SOUZA; 

STANCATO, 2010; COSTA et al., 2017). Além disso, trabalhadores das Equipes de Saúde 

Bucal (ESB) nas últimas décadas vivenciaram mudanças em suas práticas decorrente de 
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novos caminhos da odontologia, que passou a enxergar a necessidade de um cuidado integral 

ao usuário, adequação à lógica da Vigilância em Saúde e importância de trabalho com equipe 

multiprofissional. Surgiram novas demandas para Cirurgiões-dentistas, Auxiliares e Técnicos 

em Saúde Bucal quanto os cuidados prestados, muito além das práticas individuais e limites 

do consultório odontológico, exigindo novas competências a serem desenvolvidas por esses 

trabalhadores (BRASIL, 2000; ROCHA; ARAÚJO, 2009; BLEICHER, 2011). Tais mudanças 

podem ter certa influência na QVRS desses sujeitos  

A presente dissertação é composta por dois artigos. O primeiro é uma revisão 

sistemática de literatura que se propõe a investigar a QV/QVRS de trabalhadores da saúde. Ao 

considerar a restrição de estudos encontrados sobre Trabalhadores das Equipes de Saúde 

Bucal (ESB) e da Atenção Primária à Saúde. O segundo artigo trata-se de um estudo empírico 

realizado com Cirurgiões-dentistas (CDs) e profissionais de Nível Técnico em Saúde Bucal - 

Auxiliares de Saúde Bucal (ASBs) e Técnicos em Saúde Bucal (TSBs) - atuantes na APS. A 

discussão dessa temática é relevante, uma vez que existe um escopo limitado de produções na 

literatura e a necessidade de maior investigação, já que mudanças e especificidades no campo 

de atuação destes profissionais ocorreram nos últimos anos e podem influenciar na sua QV. 

A trajetória profissional da pesquisadora e seu lugar de fala enquanto trabalhadora da 

saúde, Cirurgiã-dentista atuante na APS, e que já vivenciou o trabalho na Estratégia de Saúde 

da Família também motivaram a realização desse estudo. Isso possibilitou uma estreita 

relação com o objeto de pesquisa, refletindo sobre a necessidade de repensar as condições de 

vida e trabalho às quais profissionais da área da saúde, incluindo CDs, ASBs/TSBs, estão 

submetidos e o quanto isso pode estar associado à sua Qualidade de Vida.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Realizar revisão de literatura sistemática sobre a Qualidade de Vida dos trabalhadores da 

saúde.  

Avaliar os fatores associados à Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de trabalhadores das 

Equipes de Saúde Bucal a partir de um estudo empírico. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrever a Qualidade de Vida dos trabalhadores; 

• Caracterizar as condições de trabalho; 

• Identificar o perfil sociodemográfico, estilo de vida e condições de saúde destes; 

• Identificar fatores preditores da QV/QVRS. 
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3. ARTIGO I 

 

Qualidade de Vida de trabalhadores da saúde: uma revisão sistemática da literatura 

Quality of life of healthcare workers: a systematic literature review 

 

Resumo: A Qualidade de Vida (QV) é influenciada por múltiplos fatores e não há consenso 

sobre o seu conceito na literatura. Trabalhadores da área da saúde estão submetidos a riscos 

biológicos, químicos, físicos, mecânicos, ergonômicos, sociais, psíquicos; e a condições de 

trabalho nem sempre favoráveis, o que pode interferir na sua QV. O objetivo deste estudo foi 

realizar uma revisão sistemática da literatura a fim de avaliar a QV e os fatores associados a 

ela em trabalhadores da área da saúde. A busca dos artigos foi realizada por pares nas bases 

de dados Pubmed, Web of Science, Scopus, Lilacs e Cochrane, com concordância de 91,6%. 

Foram encontrados 93 trabalhos, dos quais 9 permaneceram nesta revisão. Não houve relato 

sobre a QV de trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS). Trabalhadores do sexo 

masculino e de menor idade apresentaram melhor QV Mental e Física. A ausência de filhos, 

maior escolaridade e a prática de atividade física foram associadas com melhores níveis de 

QV nas dimensões Ambiental, Capacidade Funcional e Mental. Presença de sintomatologia 

dolorosa, maior jornada de trabalho, horas extras, atuação em mais de um emprego assumiram 

uma perspectiva negativa em alguns domínios da QV. Fazem-se necessárias estratégias que 

melhorem a atual situação desses trabalhadores e ampliação do olhar para o cuidado com 

profissionais da APS. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida, Qualidade de Vida Relacionada à Saúde, Pessoal de 

Saúde, Saúde do Trabalhador. 

 

Abstract: Quality of life (QOL) is influenced by multiple factors and there is no consensus 

regarding the concept in the literature. Healthcare workers are exposed to biological, 

chemical, mechanic, ergonomic, and mental risks. Moreover, working conditions are not 

always favorable, which may interfere in their QOL. The objective of the present study was to 

conduct a systematic literature review aiming to evaluate QOL and associated factors among 

healthcare workers. The search for articles was conducted by peers in the Pubmed, Web of 

Science, Scopus, Lilacs, and Cochrane databases, with concordance of 91.6%. A total of 93 

articles was found, of which 9 remained in the present review. There were no reports on QOL 

among Primary Healthcare (PHC) workers. Male and younger workers presented better 



15 

 

mental and physical QOL. Absence of children, higher educational level, and practice of 

physical activities were associated with better levels of QOL in the environmental and the 

functional and mental capacity dimensions. The presence of painful symptomatology, longer 

working hours, working overtime, and working in more than one job assumed a negative 

perspective in some domains of QOL. Strategies are necessary to improve the current 

situation of these workers and broaden the care taken towards PHC professionals. 

Keywords: Quality of Life, Health Related Quality of Life, Health Personnel, Occupational 

Health. 

 

Introdução 

 

A Saúde, em seu conceito ampliado, “é a resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer [..], acesso 

aos serviços de saúde [...], formas de organização social da produção, as quais podem gerar 

grandes desigualdades” 1. Dessa forma, percebe-se o caráter multidimensional e intersetorial 

para o alcance efetivo da Saúde em seu conceito ampliado. 

Na literatura científica, não há consenso sobre o conceito de Qualidade de Vida (QV) 

visto que é considerada uma temática ampla, transcultural, imersa em um constructo 

influenciado por múltiplos fatores como aspectos físicos, psicológicos, sociais, pessoais e 

ambientais 2. Um dos conceitos citados é o da Organização Mundial de Saúde que definiu 

Qualidade de Vida como “percepção dos indivíduos de sua posição na vida no contexto da 

cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” 2. A Qualidade de Vida depende de uma construção social, da 

cultura, das experiências, valores e período na história, e pode ser considerada uma satisfação 

com as necessidades básicas de vida. Dessa forma, percebe-se que tanto a Saúde quanto a 

Qualidade de Vida não podem ser alcançadas quando há a hegemonia de um Modelo de 

Atenção à Saúde reducionista e biomédico 3. 

Ao compreender a complexidade da Saúde e da QV, deve-se focar em estratégias que 

deem concretude à Vigilância em Saúde, tal como preconiza a Lei 8080/90 4, e sua 

perspectiva intersetorial. Considerando que o trabalho é uma dimensão importante na vida das 

pessoas, devem estar incluídas ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Assim, é 

possível priorizar ações que levam em consideração a promoção de saúde e prevenção de 

doença; determinantes sociais; a psicodinâmica do trabalho; identificação de agravos; 
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notificação de casos de acidentes no trabalho ou doenças que podem ter nexo causal com o 

trabalho, objetivando a visibilidade e possibilidades de ação; segurança do trabalhador, 

visando a prevenção de acidentes; a organização do trabalho e ambiente de trabalho 4,5.  

A ideologia presente nos conceitos de QV e Vigilância em Saúde convergem com as 

características e focos de atenção do Modelo de Saúde do(a) Trabalhador(a). Atualmente, 

existem dois Modelos de Atenção à Saúde presentes no mundo do trabalho. O primeiro, 

Modelo de Saúde Ocupacional também conhecido como Modelo de Saúde e Segurança no 

Trabalho ou de Medicina do Trabalho, o qual é caracterizado pela limitação do cuidado à 

saúde do indivíduo exclusivamente no local de trabalho, apresenta um olhar voltado para as 

ações nas empresas e nas relações empregados - empregadores (existentes geralmente em 

trabalhos formais). Esse modelo também foi assumido pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e ainda é hegemônico 6,7. Em contraposição, com o processo de implantação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Lei 8080/90 4 surge o Modelo de Saúde do(a) 

Trabalhador(a) com uma nova perspectiva, a ênfase na Vigilância em Saúde. Esse é um 

modelo centrado na saúde do sujeito de forma ampla, não limitada ao local de trabalho, com 

um olhar voltado para toda esfera e determinantes que interferem na saúde do indivíduo. 

Seguindo o princípio da universalidade, ele abrange o cuidado à saúde de todos os 

trabalhadores e trabalhadoras, incluindo os informais, desempregados e aposentados; além 

disso, a intersetorialidade é fundamental para a sua efetividade na prática 5. O Modelo de 

Saúde do(a) Trabalhador(a) propõe ações amplas e contínuas. 

Os trabalhadores da área da saúde estão submetidos a condições diferenciadas para 

exercer suas atividades, uma vez que além de todos os riscos biológicos, químicos, físicos, 

mecânicos e ergonômicos aos quais estão expostos, ainda apresentam riscos sociais e 

psíquicos, pois deparam-se com situações cotidianas inesperadas, podendo envolver 

sofrimento, dor, morte, o que pode interferir diretamente na QVRS destes indivíduos. Além 

disso, nem sempre suas condições de trabalho são favoráveis 8,9,10,11. 

Avaliar a QV desses trabalhadores  corrobora com a Vigilância em Saúde, prioritária 

nos serviços/ações de Saúde do Trabalhador, e com o Modelo de Saúde do(a) Trabalhador(a), 

o que possibilita, em uma perspectiva integral, identificar as condições às quais estão 

submetidos os sujeitos e pensar em propostas mais efetivas de intervenções para melhorias. 

Diante desse contexto, o objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão sistemática da 

literatura a fim de avaliar a Qualidade de Vida e os fatores associados a ela em trabalhadores 

da área da saúde. 
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Método 

 

Este trabalho realizou uma revisão de literatura sistemática. Foi adotado um percurso 

metodológico previsto no Protocolo de Revisão Cochrane - Cochrane Handbook For 

Systematic Reviews of Interventions (2008) 12. 

Primeiramente houve uma seleção do tema, identificação do problema em questão e 

elaboração de uma pergunta de investigação, delimitando bem o objeto da pesquisa.  

Foram feitas as seguintes perguntas de investigação: Como tem sido avaliada a 

Qualidade de Vida dos profissionais de saúde? Quais fatores estão associados à QV desses 

trabalhadores?  

Foram definidos palavras-chaves e descritores reconhecidos pelo sistema de 

nomenclatura indexada na língua inglesa na área das Ciências da Saúde: Medical Subject 

Headings (MeSH), utilizado para a realização da busca da literatura a ser revisada. Os 

descritores utilizados foram Health Personnel e Work, além deles optou-se pela inclusão da 

palavra-chave Health Related Quality of Life e da sua variação Health-Related Quality of Life, 

este último considerado como um termo de entrada do descritor mais genérico Quality of life, 

tendo em vista que ambos não apresentam o mesmo significado. Esses termos foram escritos 

com aspas, combinados com uso do descritor booleano “AND” e organizados para realização 

de uma busca avançada a partir da construção da seguinte sintaxe: “Health Personnel” AND 

“Health Related Quality of Life” AND “Work”. 

Foram incluídos nesta revisão sistemática artigos científicos de caráter empírico 

relacionados ao objeto definido para este trabalho (Qualidade de Vida e Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde dos trabalhadores de saúde) na categoria de pesquisa científica com os 

seguintes delineamentos: estudos epidemiológicos de corte transversal, estudos de caso 

controle e estudos de coorte. Foram excluídos artigos que não tinham textos completos 

disponíveis pelo acesso da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) para a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), instituição a qual pertence a autora, além de estudos pertencentes à 

categoria de revisão de literatura ou que apresentam métodos de natureza qualitativa. 

A busca pelos artigos foi realizada em cinco bases de dados computadorizadas na área 

de Ciências da Saúde: Pubmed, Web of Science, Scopus, Lilacs e Cochrane, abrangendo 

artigos escritos em todos idiomas e sem restrição quanto ao ano de publicação.  A busca dos 

artigos foi realizada por pares: pela autora e outra pesquisadora de forma independente, com 

concordância de 91,6%, de acordo com os descritores, bases de dados e critérios de inclusão e 
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exclusão estabelecidos; posteriormente à leitura dos títulos e resumos dos trabalhos 

encontrados realizou-se uma seleção preliminar dos artigos a serem revisados, considerando 

que deveriam permanecer aqueles que dialogassem com o objeto deste estudo.  

Utilizou-se como controle de transparência dos estudos inseridos a lista de verificação 

(check list) e fluxograma (flow chart) (FIGURA 1) do PRISMA – Reporting Items for 

Sistematic Review and Meta- Analyses Statement 13. Nos componentes desse check list 

destacam-se a presença de alguns elementos nos artigos como P: participantes, I: 

intervenções, C: comparações, O: resultados (outcomes), S: desenho de estudo (study), 

conhecidos como PICOS. A partir dessa análise decidiu-se quais estudos seriam incluídos ou 

excluídos. Em um segundo momento, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos 

previamente selecionados e para assegurar a qualidade desses estudos utilizou-se o 

Instrumento Newcastle-Ottawa tanto para estudos transversais quanto para estudos de caso-

controle. Todos os artigos incluídos tiveram pontuação ≥ 5 pontos nesse teste de qualidade. 

Foram consideradas informações-chaves os autores dos trabalhos, ano de publicação, 

país em que o estudo ocorreu, população/amostra, objetivos, métodos (evidenciando o tipo do 

estudo, instrumentos e variáveis utilizadas), além dos principais resultados referentes à cada 

estudo selecionado. 

 

Resultados e Discussão 

 

Diante do protocolo definido foram encontrados 93 trabalhos, dos quais 22 eram 

duplicados e por isso foram removidos. Dos 71 restantes, após avaliar os critérios de inclusão 

e exclusão, 59 foram descartados. Dentre as justificativas para a exclusão está o fato de não 

seguirem formato de artigo e desviarem-se do objeto do estudo (Qualidade de Vida e 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) de trabalhadores da saúde). Muitos tratavam 

da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) ou profissional, além disso tinham como 

participantes pacientes/usuários do sistema de saúde, trabalhadores de outras áreas ou 

graduandos de cursos de saúde. Trabalhos com metodologias qualitativas, revisões de 

literatura, ou com delineamento diferente dos estudos transversais, coorte ou caso-controle 

também foram encontrados, mas, como planejado anteriormente, não foram incluídos.  
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FIGURA 1 – Fluxograma de seleção dos estudos de acordo com o PRISMA. 

 

Após a retirada de duplicatas e mediante a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos 

encontrados, 12 eram artigos científicos que tratavam de Qualidade de Vida /Qualidade de 

Vida Relacionada à Saúde de trabalhadores da área da saúde. Após realizar a leitura destes na 

íntegra, ainda foram excluídos 3 estudos por não abordarem o objeto definido, sendo 

selecionados 9 artigos ao final, como mostra a Figura 1 contendo o fluxograma de seleção dos 

estudos. Esses estudos foram submetidos aos critérios de qualidade do Instrumento 

Newcastle-Ottawa e todos tiveram pontuação maior ou igual a 5, sendo eleitos e 

sistematizadas suas informações-chaves (TABELA 1). 

Dos 9 estudos encontrados, 8 apresentaram delineamento de corte transversal e apenas 

um de caso-controle. Os artigos selecionados estão incluídos no período entre os anos de 2004 

e 2017. É possível mensurar quantitativamente a QV/QVRS de maneira individual ou 

coletiva, utilizando fatores objetivos e subjetivos e diferentes instrumentos, genéricos e 

específicos, cada um com seus objetivos, considerando múltiplas dimensões que podem 

variar. Essa gama de instrumentos busca encontrar elementos que justifiquem e viabilizem a 
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qualificação, efetivação de políticas públicas ou necessidade de criação de novas políticas 

3,14,15. Os instrumentos utilizados para medir a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

(QVRS) foram em 4 estudos o Medical Outcomes Study 36- item Short Form Health Survey 

(SF-36), em apenas um o Short Form 12 (SF-12), e para medir a Qualidade de Vida, o Short 

Version World Health Organization Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL-bref) 

nos outros 4 artigos, todos validados nos países em que os estudos foram realizados.  

O World Health Organization instrument to evaluate quality of life – bref (WHOQOL 

-bref) é uma versão abreviada do WHOQOL-100 que consiste em um questionário com cem 

perguntas distribuídos em seis domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações 

sociais, meio ambiente e espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais. O WHOQOL-bref 

possibilita maior dinamicidade nos estudos; ele consta de 26 questões que contemplam os 

domínios físico, psicológico, social e ambiental com escores de 0 a 100. Quanto maior o 

escore, melhor a Qualidade de Vida 2, 16. 

O questionário SF-36 é um instrumento que apresenta 36 perguntas categorizadas em 

8 dimensões: Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, Dor, Estado Geral de Saúde, 

Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental. Cada dimensão recebe 

uma pontuação de 0 a 100, 0 (zero) representa o pior estado geral de saúde e 100 o melhor. As 

8 dimensões podem ser agregadas para gerar os escores da QVRS dicotomizada em 

Componente de Saúde Física e Componente de Saúde Mental 17. 

Sete dos 9 trabalhos especificaram as categorias dos profissionais de saúde que 

participaram, estando presentes, na maioria deles, enfermeiros e/ou médicos, incluindo 

residentes desses núcleos e, em 5 estudos, profissionais de nível técnico de enfermagem. Em 

dois artigos, os participantes pertenciam a outras categorias como fisioterapia, terapia 

ocupacional, nutrição, fonoaudiologia, psicologia e odontologia, essa última abordada em 

apenas um trabalho, e com número de participante reduzido (n = 1). Enfermeiros tiveram 

escores significantemente mais baixos, quando comparados com médicos e residentes, no 

domínio Componente de Saúde Física da QVRS (PCS)18. Médicos, seguidos de enfermeiros, 

foram os profissionais que apresentaram menor proporção de sujeitos ativos (classificação do 

nível de atividade física) quando comparados à técnicos de enfermagem e fisioterapeutas 19. 

Outro estudo relatou redução da QVRS de enfermeiros atuantes em um hospital. Os domínios 

mais afetados retrataram problemáticas do processo de trabalho, na gestão dos setores e 

contexto social 20. 
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Cinco dos estudos foram realizados com profissionais que atuavam em Ambiente 

Hospitalar, e os outros 4 em locais de trabalho como Ambulatório Universitário, Clínica 

Psiquiátrica e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Não houve relato sobre a 

QV/QVRS de trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS). Embora alguns autores 

tragam essa discussão 21, isso reflete a escassez dessa abordagem na literatura e necessidade 

de maior conhecimento da QV/QVRS dos profissionais que atuam na APS. 

Em oito dos 9 estudos, mais de 50% dos participantes era do sexo feminino e as 

médias das idades encontradas variaram de 30,5 a 40,4 anos. Em três dos trabalhos houve 

diferenças estatisticamente significantes quanto ao sexo e idade. No estudo de Magnavita et 

al. (2017)18 trabalhadores com idade inferior a 31 anos obtiveram os maiores (melhores) 

escores no Componente de Saúde Física (PCS) da QVRS; os do sexo masculino se 

destacaram tanto nesse domínio como no Componente de Saúde Mental (MCS). 

Irarrázaval, Halpern e Huneeus (2012)22 observaram que, na autoavaliação da Satisfação com 

a Saúde, os resultados foram melhores entre trabalhadores de 25 e 30 anos que aqueles com 

idade superior a 70 anos. Segundo Matterne et al. (2009)23, o aumento da idade dos 

profissionais de saúde associou-se significativamente a uma melhor percepção geral de saúde, 

mas não a qualquer outra escala do SF-36. Além disso, os trabalhadores do sexo masculino 

apresentaram o domínio Vitalidade significativamente melhor que as mulheres. Outros 

autores discutem o fato da maior prevalência das mulheres nas profissões da área de saúde e a 

tendência de uma maior quantidade de horas trabalhadas por esse grupo e consequente 

desgaste físico, relacionada ao fato de terem uma dupla jornada de trabalho 24. 

Outras variáveis independentes que compõem o perfil sociodemográfico e 

características individuais dos trabalhadores foram estatisticamente significantes em alguns 

dos estudos como número de filhos, escolaridade, estado civil, qualidade do sono, prática de 

atividade física, sintomas de dor. Escores maiores foram encontrados no Componente da 

Saúde Física (PCS) da QVRS para trabalhadores sem filhos 18. A escolaridade superior foi 

associada a melhores escores no domínio Ambiental da QV 25.  Tanto na autoavaliação da QV 

e da satisfação com a saúde os melhores resultados foram dos casados quando comparados 

aos divorciados e os profissionais casados também apresentaram maior valor no domínio 

Meio Ambiente da QV em relação aos solteiros e divorciados 22. No estudo de 

Palhares, Corrente e Matsubara (2014)25 observou-se correlação entre todos os domínios da 

QV (físico, psicológico, social e ambiental) e quase todos os domínios da qualidade do sono. 

Trabalhadores considerados ativos (classificação do Nível de Atividade Física) apresentaram 
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escores maiores de QVRS nos domínios Capacidade Funcional, Vitalidade, e Saúde Mental 

quando comparados aos inativos 19.  

No único estudo de caso-controle, a QVRS nos domínios Vitalidade e Dor Corporal do 

grupo com cefaleia do tipo tensão episódica foi menor que no grupo controle 26. Nesse artigo, 

não foram explicitadas as categorias profissionais a que pertenciam os participantes; apenas 

foi informado que trabalhavam em ambiente hospitalar. No entanto, existem estudos com 

Cirurgiões dentistas 27,28,29 que enfatizaram a associação entre a QV e as variáveis dor e 

desconforto, uma vez que esse grupo ocupacional é comumente relacionado ao adoecimento 

físico, sintomas de dores de coluna e em membros superiores, caracterizando uma 

precarização do trabalho 9.  

Algumas variáveis independentes relacionadas ao perfil ocupacional dos participantes 

tiveram diferenças significantes nos estudos, tais como tempo de serviço, deslocamento para o 

trabalho, jornada de trabalho semanal, horas extras, atuação profissional em mais de um local 

concomitantemente e demanda de trabalho. Os maiores (melhores) escores do Componente de 

Saúde Física (PCS) da QVRS foram de trabalhadores com menos de 6 anos de trabalho, que 

se deslocavam para o trabalho em menos de 20 minutos 18. Nesse mesmo estudo, uma alta 

pontuação na demanda de trabalho foi um preditor de baixos escores MCS e PCS. No trabalho 

realizado por Marco et. al. (2008)30, profissionais com jornada de trabalho de mais de 20 

horas semanais apresentaram escores mais baixos nos domínios Dor, Estado Geral de Saúde e 

Vitalidade da QVRS do que os profissionais que trabalham menos de 20 horas semanais. 

Palhares, Corrente e Matsubara (2014) 25 identificaram associação estatisticamente 

significante entre as horas extras e o escore do domínio Ambiental da QV. Dois de 3 estudos 

selecionados que relataram associação entre número de locais de trabalho e QV. 

Trabalhadores que tinham somente um trabalho tiveram uma melhor autoavaliação de sua QV 

quando comparados aos que tinham mais de 4 22. Em contraposição a esse resultado, no 

trabalho realizado por Fernandes et al. (2012) 31, o grupo que possuía apenas um vínculo 

empregatício apresentou menor escore de QV no domínio Ambiente comparado ao que 

possuía dois ou mais vínculos.  
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TABELA 1- Sistematização das informações-chaves referentes aos 9 estudos incluídos nesta revisão sistemática, ordenados do mais atual para o mais 

antigo de acordo com o ano de publicação. 

Autores/ 

Ano /País 

Objetivos 

 

Método Principais Resultados  

População/          Amostra,            

 Tipo de Estudo 

Instrumentos para 

medir a QV/QVRS   

Variáveis 

independentes 

 

Magnavita et al., 2017 18. 
Itália.  

Investigar a relação 
entre alguns 
estressores laborais e 
qualidade de vida 

relacionada à saúde 
em trabalhadores da 
saúde em unidades 
de Hematologia. 

Amostra: 333 trabalhadores 
da Saúde (enfermeiros, 
médicos, residentes de 
medicina e enfermagem) de 

unidades de hematologia 
oncológica de três hospitais 
universitários em Roma. 
 
Participantes: 201 
           
Estudo transversal. 

SF -12 (Validado na 

Itália) 

Idade, sexo, estado civil, 
morar sozinho / 
convivência, presença 
de filhos, escolaridade, 

tabagismo, tempo de 
trabalho na instituição 
atual, experiência de 
trabalho, ocupação, 
deslocamento, local de 
trabalho, jornada de 
trabalho semanal e horas 
extras. 

 

• Idade média de 37,66 anos, 67,7% do sexo feminino.  

• Foram encontrados melhores escores da QVRS referentes ao 
Componente Físico (PCS) para trabalhadores com idade inferior a 
31 anos, do sexo masculino, com menos de 6 anos de trabalho, 
sem filhos, e com menos de 20 minutos de deslocamento para o 
trabalho;  

• Enfermeiros tiveram os menores escores quando comparados 
com médicos e residentes;  

• Quanto ao Componente Mental da QVRS(MCS) apenas a 
variável sexo foi estatisticamente significante, com maior escore 
para o sexo masculino;  

• A alta demanda de trabalho foi um preditor de baixos escores 
MCS e PCS, já a alta positividade e alta capacidade de decisão no 
trabalho foram associados com melhores escores de PCS e MCS.  

Palhares; Corrente 
e Matsubara, 2014 25.  

Brasil.  

Analisar a 
associação entre a 

qualidade do sono e 
a qualidade de vida 
dos profissionais de 
enfermagem de 
acordo com horários 
de trabalho. 

Amostra: 264 profissionais 

de enfermagem (52 

enfermeiros, 152 técnicos e 

60 assistentes de 

enfermagem) do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Botucatu- SP 

Estudo transversal. 

WHOQOL-bref 

 

Idade, sexo, 

escolaridade, categoria 

profissional, horas 

extras, turno de trabalho, 

outros empregos, 

qualidade do sono. 

 

• Idade média 40,4 anos ± 10,2; 87% mulheres; 88% trabalhavam 
40 horas semanais; 77% em turno diurno e 23% noturno; 43% 
trabalhavam horas extras; 14% tinham dois empregos; 65,2% com 
ensino médio; 

•  O domínio Meio Ambiente da QV foi o mais comprometido e 
Relações Sociais o melhor avaliado; 

• No domínio Ambiental da QV sujeitos com escolaridade 
superior tiveram melhores escores e os que trabalhavam horas 
extras, piores; 

•  Observou-se correlação entre todos os domínios da QV (físico, 
psicológico, social e ambiental) e a qualidade do sono. 
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Acioli Neto et al.,  

2013 19. Brasil. 

Avaliar se os 

domínios da 
qualidade de vida 
relacionada à saúde 
de profissionais de 
saúde que atuam em 
UTI diferem em 
função do nível de 
atividade física 

População: 340 profissionais 

de saúde que trabalhavam nas 
Unidades de Terapia 
Intensiva de cinco hospitais 
da região metropolitana de 
Recife  
 
Participantes: 246 (29 
médicos, 48 fisioterapeutas, 

42 enfermeiros, 127 técnicos 
de enfermagem).      
 
Estudo transversal.    

SF – 36 Idade, sexo, categoria 

profissional, carga 

horária de trabalho, 

tempo de serviço em 

UTI, consumo de 

bebida alcoólica, 

tabagismo, nível de 

atividade física, massa 

corporal e estatura.  

• As médias de idade variaram de 30,5 anos ± 7,0 
(fisioterapeutas) e 36,4 anos ± 8,9 (enfermeiros); 66,3% eram do 
sexo feminino; 

• Trabalhadores considerados ativos (classificação do Nível de 
Atividade Física) apresentaram escores maiores de QVRS nos 
domínios Capacidade Funcional, Vitalidade, e Saúde Mental 

quando comparados aos inativos; 

• Médicos, seguidos de enfermeiros foram profissionais que 
apresentaram menor proporção de sujeitos ativos.  

Irarrázaval; Halpern; 
Huneeus, 2012 22. Chile. 

Analisar os fatores 
preditores e a 
qualidade de vida de 
psiquiatras infanto 
juvenis e 
neuropeditras, além 

de residentes de 
ambas 
especialidades no 
Chile. 

População: 180 Psiquiatras 
Infanto-Juvenil, 
Neuropediatras, e Residentes 
de ambas especialidades 
associados à Sociedade de 
Psiquiatria e Neurologia da 

Infância e da Adolescência, e 
que atuavam na Clínica 
Psiquiátrica Universitária no 
Chile. 
 

Estudo transversal. 

WHOQOL-bref 
(versão em 
espanhol).  
 
Três perguntas 
complementares 

retiradas do Módulo 
Individual da 
Pesquisa de 
Qualidade de Vida 
do Ministério da 
Saúde.  
*Enviados por e-mail 

Especialidade, sexo, 

idade, estado civil, 

religião, lugar(es) de 

trabalho, número de 

locais de trabalho 

 

• 65,7% mulheres e 79,7% com idade entre 30 e 60 anos; 69,8% 
trabalhavam em consultório particular, 67,1% trabalhavam em 
hospital, 34,2% em ambos. 

• 72% dos profissionais consideraram sua QV bastante boa e 
muito boa, os trabalhadores que tinham somente um trabalho 
tiveram uma melhor QV quando comparado aos que tinham mais 
de 4, assim como os casados apresentaram escores maiores que 
divorciados; 

• Na autoavaliação da Satisfação com a Saúde 58% relataram 
estar bastante ou muito satisfeitos; e os resultados foram melhores 
entre as pessoas de 25 e 30 anos que aqueles com idade superior a 
70 anos, e para casados;  

• Os profissionais casados apresentaram maior valor no domínio 
Meio Ambiente da QV em relação aos solteiros e divorciados; 

• Quanto à especialidade não houve diferença significativa, 
embora o escore da Capacidade Física foi maior nos 
neuropediatras e menor nos Residentes, que também receberam 
menor escore nos domínios Bem-Estar Psicológico e Meio 
Ambiente. 

Souza e Stancato, 2010. 32 
Brasil. 

Avaliar a qualidade 
de vida dos 
profissionais de 
saúde do Hospital 
das Clínicas da 
Universidade 
Estadual de 

População: 116 profissionais 
da saúde (médicos, 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas, 
nutricionistas e 
fonoaudiólogos) que estavam 

WHOQOL-bref Idade, sexo, profissão, 

estado civil, avaliação 

global da saúde, 

problema atual de 

saúde. 

• Idade média de 35 anos ± 9,1; 78,8% era do sexo feminino; 

• 80 % classificaram sua saúde como boa; 

• 62,9% relataram ausência de problemas de saúde; 

• O domínio Relações Sociais foi o único que apresentou 
pontuação máxima, alcançando o escore 100. A média da QV no 
domínio Físico correspondeu a 68,1. Os agravos Físicos estão 
possivelmente interferindo na QV dos profissionais da área da 
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Campinas 

(Unicamp) nas 
dimensões sociais, 
psicológicas, físicas 
e ambientais; e 
comparar os escores 
segundo as 
características 
demográficas e 

clínicas. 

trabalhando nos plantões 

matutino e vespertino, em 
regime de contrato formal no 
Hospital das Clínicas da 
Unicamp. 
 
Estudo transversal. 

saúde, especificamente no que concerne à necessidade de 

tratamento médico, à falta de energia, à satisfação com o sono e à 
capacidade para as atividades diárias e de trabalho. 

Stumm et al., 2009 8.. 
Brasil. 

Analisar o perfil de 
uma equipe de 
profissionais que 
atua em um Serviço 
de Atendimento 
Móvel de Urgência 

(SAMU), buscando 
relacioná-lo às suas 
percepções da 
autoavaliação de 
saúde e da qualidade 
de vida. 

População: 80 profissionais 
que atuam no SAMU                                       
 
Participantes: 41 
profissionais do SAMU (12 
médicos, 14 enfermeiros, 7 

técnicos em enfermagem, 4 
socorristas e 4 motoristas 
socorristas). 
 
Estudo transversal. 

WHOQOL -bref 
(duas questões 
referentes à 
Qualidade de Vida e 
Satisfação com a 
saúde 

autodeclaradas) 

Idade, sexo, estado 

civil, escolaridade, 

categoria profissional, 

filhos, dedicação 

exclusiva ou não a esse 

trabalho, opção de 

trabalhar no SAMU 

• 51,2% do sexo masculino, 80,4% com idade entre 25 e 40 anos, 
58,5% casados, 61% possuíam filhos, 43,9% tinham 
especialização, quase 60% com 5 a 10 anos de profissão e mais de 
25% com 10 a 20 anos. 

• Em relação à satisfação com a saúde a maioria se sentia 
satisfeito ou muito satisfeito, independente do sexo e idade; mais 
de 10% estavam insatisfeitos ou muito insatisfeitos e um 
percentual aproximado deste nem satisfeito nem insatisfeito. 

• A maioria avaliou a sua QV como boa e muito boa, no entanto 
17,1% dos profissionais a consideraram nem boa nem ruim e os 
demais como muito ruim. 

• 58,5% não trabalhavam no SAMU com exclusividade, 
subentende-se que atuavam em outros locais, o que favorece o 
estresse diante de uma sobrecarga de trabalho, podendo repercutir 
na QV. 

• 82,9% dos participantes optaram por atuar no SAMU. Desses, 
51% avaliaram como boa sua satisfação com a saúde e 20% como 
muito ruim ou nem ruim, nem boa. Mais da metade deles também 
avaliaram sua QV como boa 

Matterne et al., 2009 23. 
Alemanha. 

Avaliar a qualidade 
de vida relacionada à 
saúde em 
profissionais de 
saúde com suspeita 
de doenças de pele 
ocupacionais, 
comparando-a com 

dados de 
padronização para a 
população em geral 
e populações com 
doenças de pele e 
avaliar associações 
da qualidade de vida 

População: 278 profissionais 
de saúde com suspeita de 
doenças de pele 
ocupacionais, participantes 
(voluntariamente) do curso 
de prevenção secundária de 
doenças de pele ocupacionais 
ofertado pela Associação de 

Prevenção de Acidentes e 
Segurança nos Serviços de 
Saúde e Bem-Estar. 
 
Estudo transversal. 

SF-36 Sexo, idade, anos de 

ocupação, ocupação, 

duração da doença de 

pele, diagnóstico, 

gravidade da condição 

da pele, e número de 

sensibilizações do tipo 

IV 

• Idade média 36,9 anos; 92,4% do sexo feminino; 

• As dimensões do SF-36 foram menores nos profissionais de 
saúde do que na população geral, com exceção da Capacidade 
Funcional (PF); 

• Profissionais de saúde do sexo masculino tiveram uma 
Vitalidade na QVRS melhor que as mulheres.  

• O aumento da idade dos profissionais de saúde associou-se a 
uma melhor percepção geral de saúde, mas não a qualquer outra 
escala do SF-36.  

• Nenhuma das dimensões do SF-36 foi significativamente 
relacionada com a duração da doença de pele, com condição 
cutânea mais grave ou número de sensibilizações do tipo IV  
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relacionada à saúde 

com variáveis 
clínicas e 
demográficas. 

Marco et al., 2008 30. 
Brasil. 

Avaliar o impacto da 
carga de trabalho 
sobre a satisfação 
profissional, a 

qualidade de vida 
relacionada à saúde 
e a prevalência de 
transtornos 
psiquiátricos 
menores em 
profissionais de 
saúde mental. 

Amostra:  203 profissionais 
de saúde mental do 
Departamento de Psiquiatria 
da Escola Paulista de 

Medicina/ Universidade 
Federal de São Paulo (46 
psiquiatras, 111 psicólogos, 
19 terapeutas ocupacionais, 
08 assistentes sociais, 04 
enfermeiros, 03 auxiliares de 
enfermagem, 01 
fonoaudióloga, 01 dentista, 

01 antropólogo e 09 
educadores). 
 
Estudo transversal. 

SF-36 Idade, sexo, raça, estado 

civil, escolaridade, 

renda familiar, 

profissão, tempo de 

experiência profissional, 

jornada semanal e local 

de trabalho, 

rendimentos, tipo de 

vínculo empregatício. 

• Idade média 33,7 anos ± 9,0; 75,4% do sexo feminino; 86,7% 
brancos; 50% solteiros; 71,4% cursando ou com pós-graduação 
concluída, 15,8% com sintomas de transtorno psiquiátrico menor. 

•  Profissionais com jornada de trabalho de mais de 20 horas 
semanais apresentaram escores mais rebaixados nos domínios 
Dor, Estado Geral de Saúde e Vitalidade da QVRS em 
comparação com os profissionais que trabalham menos de 20 
horas semanais. 

 

Silva et al., 2004 26. Brasil.  Avaliar o Impacto da 
cefaleia do tipo 
tensional episódica 
na qualidade de vida 

relacionada à saúde 
em funcionários de 
um hospital 
brasileiro 

Amostra: 400 trabalhadores 

do Hospital Público 

Municipal Mário Gatti, 

Campinas.                                      

Participantes: 251 (Grupo 

Caso: com cefaleia do tipo 

Tensão episódica n = 127 / 

Grupo Controle: sem queixa 

de dor de cabeça, n = 124).       

Estudo de caso-controle.                                                                                                           

SF -36 Idade, sexo, intensidade 

da dor, impacto da dor 

nas atividades diárias, 

de lazer, sociais e 

eficiência no trabalho 

• Grupo caso: Idade média de 36,4 anos ± 8,52; 63,8% do sexo 
feminino; 

• Grupo controle: Idade média de 37,8 anos ±10,2; 57,3% do 
sexo feminino; 

•  A QVRS nos domínios Vitalidade e Dor corporal foram 
menores (piores) no grupo com cefaleia do tipo tensão episódica 
que os do grupo controle. 



27 

 

Stumm et al. (2009) 8 identificaram que 58,5% dos trabalhadores não atuavam no 

SAMU com exclusividade, atuavam em outros locais, o que favorece o estresse diante de uma 

sobrecarga de trabalho, podendo repercutir na QV desses profissionais. Os mesmos autores 

relataram que 82,9% dos participantes optaram por atuar no SAMU, sugerindo que gostavam 

do trabalho no referido local, o que pode contribuir no enfrentamento das dificuldades 

vivenciadas no ambiente de trabalho. Desses, 51% avaliaram como boa sua satisfação com a 

saúde e 20% como muito ruim ou nem ruim, nem boa. Mais da metade deles também avaliaram 

sua QV como boa. No trabalho de Fernandes et al. (2012) 31, enfermeiros das Equipes de Saúde 

da Família apresentaram QV satisfatória; no entanto, os que possuíam maior carga horária de 

trabalho ou menor satisfação com o trabalho tiveram prejuízos na sua QV. 

De acordo com Matterne et al. (2009) 23, todas as oito dimensões do SF-36 foram 

significativamente menores nos profissionais de saúde do que na população geral, com exceção 

da Capacidade Funcional (PF). Por outro lado, três dos estudos evidenciaram que, em geral, os 

profissionais consideravam sua QV boa ou muito boa e estavam satisfeitos ou muito satisfeitos 

com sua saúde 8,22,32. 

 

Conclusões 

  

Ao ampliar o olhar diante da Saúde do Trabalhador na área da Saúde percebe-se que 

não somente fatores presentes no ambiente de trabalho estão relacionados à Saúde e Qualidade 

de Vida desses sujeitos. A temática QV/QVRS com o foco no trabalhador da saúde pode ser 

considerada recente, uma vez que na busca pelos artigos nesta revisão sistemática, em que não 

foi delimitado o ano de publicação, o estudo mais antigo encontrado foi de 2004.  

Enfermeiros e médicos foram profissionais presentes na maioria dos estudos, tendo os 

primeiros, em geral, maior comprometimento dos domínios da QV/QVRS. Não houve relato 

sobre a QV de trabalhadores da Atenção Primária à Saúde, nota-se maior dedicação das 

pesquisas à investigação de trabalhadores de ambiente hospitalar, havendo necessidade de 

ampliar o olhar para o cuidado com profissionais que atuam na APS em meio a sua amplitude e 

complexidade. Trabalhadores do sexo masculino e de menor idade apresentaram melhores 

escores da QV/QVRS Mental e Física. 
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4. ARTIGO II 

 

Fatores associados à Qualidade de Vida Relacionada à Saúde dos trabalhadores das 

Equipes de Saúde Bucal: um estudo de corte transversal 

 

Resumo: A Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) não apresenta único conceito ou 

um consenso entre os autores na literatura, ela sofre influência de diversos fatores, e é 

considerada um indicador de Saúde individual ou coletivo. Trabalhadores da área da saúde 

estão submetidas a condições de trabalho de maior vulnerabilidade e profissionais das Equipes 

de Saúde Bucal tiveram mudanças quanto a sua atuação a partir de 2000 na Atenção Primária à 

Saúde (APS). Esse estudo objetivou descrever a QVRS, identificar o perfil sociodemográfico, 

ocupacional e hábitos individuais de Cirurgiões-dentistas (CD) e Trabalhadores de Nível 

Técnico em Saúde Bucal que atuam na APS-SUS. Nesse sentido propôs-se analisar os fatores 

associados à QVRS desses trabalhadores. Trata-se de um estudo de corte transversal de caráter 

descritivo e exploratório, com 185 profissionais de saúde bucal. A maioria dos trabalhadores 

dos participantes conseguem preservar, em sua rotina, um tempo para as atividades de lazer, e 

estes apresentaram em todos os domínios uma melhor QVRS. A feminização foi predominante 

e as mulheres apresentaram um maior comprometimento da QVRS em comparação aos 

trabalhadores do sexo masculino, principalmente no que se refere à Capacidade Funcional, Dor 

e Aspectos Físicos. Tiveram a QVRS Mental prejudicada indivíduos que apresentavam o hábito 

de fumar, mais jovens e com renda inferior a 4 salários mínimos. CDs apresentaram maior 

comprometimento da QVRS quanto à Saúde Mental quando comparados aos Trabalhadores de 

Nível Técnico em Saúde Bucal. Outras pesquisas são necessárias para realizar a comparação 

entre QVRS de CD e Profissionais de Nível Técnico em Saúde Bucal, bem como para 

investigar melhor variáveis relacionadas às condições de trabalho e QVRS. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida Relacionada à Saúde; Pessoal da Saúde; Saúde do 

Trabalhador; Atenção Primária à Saúde. 

 

 

Introdução  

 

A Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) não apresenta único conceito ou um 

consenso entre os autores na literatura, mas sabe-se que sofre influência de diversos fatores – 

socioeconômicos, culturais, relacionados à saúde, ao trabalho, hábitos individuais. Assim, 

estudos mais recentes a consideram um indicador de Saúde individual ou coletivo, capaz de 

nortear ações de intervenção a partir da sua análise 1.  

Trabalhadores que prestam o cuidado em Saúde apresentam vulnerabilidade quando o 

assunto é a sua própria saúde, uma vez que estão expostos a riscos biológicos, químicos, 

físicos, mecânicos e ergonômicos. Além disso, enfrentam cotidianamente situações de tensão, 

estresse, lidando com o sofrimento de quem está sendo cuidado, perdas, cobranças de 
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produtividade, sobrecarga, aumento de jornada de trabalho, horas extras, precarização do 

trabalho, o que se configura em riscos sociais e psíquicos à saúde, com possível adoecimento e 

redução da QVRS 2,3,4,5,6,7,8. 

O Ministério da Saúde propôs, no ano 2000, a inserção de Equipes de Saúde Bucal 

(ESB), compostas por Cirurgiões dentistas (CDs), Auxiliares de Saúde Bucal (ASBs) e 

Técnicos em Saúde Bucal (TSBs), na Estratégia de Saúde da Família (ESF), a fim de ampliar o 

acesso da população à Saúde Bucal.  A partir daí, tais profissionais se viram imersos em um 

contexto de mudanças que impactavam em suas práticas, as quais deveriam seguir os princípios 

e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na Vigilância em Saúde e o cuidado 

integral ao usuário. Surgiram novas demandas para as ESB atuantes na Atenção Primária à 

Saúde (APS) e os cuidados em Saúde Bucal passaram a extrapolar as práticas individuais e 

deixaram de se limitar ao consultório odontológico. Essas mudanças acarretam em 

modificações no processo de trabalho como a vivência da educação permanente, participação 

na gestão dos serviços, atuação na perspectiva da Vigilância em Saúde, promoção de ações 

coletivas em saúde e prevenção de doenças, relações e vínculo com o território vivo em que a 

família, objeto central de cuidado, está inserida. Dessa forma, as condições de trabalho às quais 

CDs, ASBs e TSBs estão submetidos devem ser avaliadas, considerando o novo contexto e as 

novas atribuições desses trabalhadores 9,10. Esses trabalhadores das Equipes de Saúde Bucal 

estão expostos tanto a riscos ocupacionais físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos ou de 

acidente, e biológicos 11, quanto a condições de trabalho inadequadas, precarizadas e 

prejudiciais à saúde, o que pode comprometer a Qualidade de Vida (QV)5. 

Diante da existência de lacunas na literatura e publicações ainda incipientes sobre a 

QVRS dos trabalhadores das ESB, principalmente a dos atuantes na APS e os de nível técnico e 

profissionalizante, despertou o interesse e a necessidade de estudar essa temática. Assim pode-

se dar visibilidade ao perfil e as condições de trabalhos aos quais os CDs, Auxiliares e Técnicos 

em Saúde Bucal estão submetidos. Avaliar a QVRS dos profissionais das Equipes de Saúde 

Bucal e os fatores associados a ela convergem com a ideologia presente no Modelo de Saúde 

do(a) Trabalhador(a)12, que enxerga o indivíduo em uma perspectiva integral, além do ambiente 

de trabalho, diferentemente do limitado Modelo de Saúde Ocupacional, o que possibilita 

conhecer de forma mais ampla e efetiva as condições de saúde dos sujeitos e coletivos. A partir 

daí, é possível realizar diagnósticos situacionais que viabilizem posteriormente planejamento 

de estratégias favoráveis à QVRS, pautadas em ações de Vigilância em Saúde com esse 

público.  
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  Esse estudo objetivou descrever a QVRS, identificar o perfil sociodemográfico, 

ocupacional e hábitos individuais de Cirurgiões dentistas e Trabalhadores de Nível Técnico em 

Saúde Bucal que atuam na Rede de Atenção Primária à Saúde do SUS. Nesse sentido propôs-se 

analisar os fatores associados à Qualidade de Vida Relacionada à Saúde desses trabalhadores. 

 

Método 

 

Trata-se de um estudo de corte transversal de caráter descritivo e exploratório. A 

população estudada foi composta pelos trabalhadores das Equipes de Saúde Bucal de 6 

Municípios da Região Metropolitana de Salvador- Bahia: CDs e trabalhadores de Nível 

Técnico em Saúde Bucal (ASBs e TSBs) vinculados ao Serviço Público de Saúde/ SUS, que 

trabalham na Rede de Atenção Primária à Saúde, e contempla 185 indivíduos (ANEXO II).  

Os critérios de inclusão na pesquisa foram: trabalhar em Unidades de Saúde da Família 

(USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), realizando os cuidados com a Saúde Bucal 

preconizados na APS, independentemente do seu tipo de vínculo e do seu tempo de 

experiência. Foram excluídos apenas os indivíduos que não manifestaram interesse em 

participar da pesquisa e que, mesmo não comparecendo às oficinas nos dias da coleta de dados, 

não conseguiram ser contatados por telefone ou e-mail. 

 

Caracterização dos Municípios estudados. 

A Região Metropolitana de Salvador compreende 13 municípios: Camaçari, Candeias, 

Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, 

São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz (ordem alfabética). 

Foi possível realizar o estudo em seis desses municípios, selecionados a partir da 

disponibilidade em participar da pesquisa, os quais tiveram suas identidades preservadas e 

foram assim denominados de Municípios A, B, C, D, E e F seguindo uma ordem aleatória. O 

quadro abaixo apresenta suas características (QUADRO 1). 

Quadro 1- Características dos Municípios da Região Metropolitana de Salvador em 2018 

Município Classificação  População estimada 

(IBGE, 2018)32 

Cobertura de 

Saúde Bucal 

(%)33 

Nº de Equipes de 

Saúde Bucal na APS 

A Grande porte 296.893 habitantes 56,88 36 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cama%C3%A7ari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candeias_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dias_d%27%C3%81vila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaparica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lauro_de_Freitas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_de_Deus_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pojuca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Conde
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_do_Pass%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B5es_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vera_Cruz_(Bahia)
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Coleta de Dados 

Após esclarecimento do estudo e consentimento dos indivíduos em participarem foram 

distribuídos pessoalmente questionários de múltipla escolha autoaplicáveis, e a pesquisadora 

permaneceu disponível durante o tempo necessário para auxiliar em casos de dúvidas. A coleta 

de dados foi realizada em cada município e os questionários foram respondidos 

prioritariamente no primeiro momento, a fim de evitar vieses, de cada oficina de qualificação 

em Saúde do Trabalhador ofertadas para as ESB da APS pelo grupo de pesquisadores 

envolvidos nesse estudo. Os demais trabalhadores que não estiverem presentes nas datas das 

oficinas nos municípios foram contatados pela pesquisadora e puderam responder o 

questionário nas USF/UBS em que trabalhavam, com agendamento prévio, ou no formato 

virtual. 

O instrumento utilizado foi organizado em alguns segmentos: I) Caracterização dos 

participantes; II) Qualidade de Vida Relacionada à Saúde; III) Fatores relacionados ao trabalho 

(ANEXO III). 

A fim de caracterizar o perfil dos participantes, o segmento I do questionário coletou 

informações sobre as seguintes variáveis independentes: 

•  Variáveis sociodemográficas: sexo, estado civil, idade, etnia, número de filhos, renda familiar 

mensal; 

•  Estilo de vida: hábito de fumar, consumo de bebida alcoólica, prática de exercícios físico, 

tempo para lazer, presença de doença crônica; 

• Trajetória Profissional: profissão, natureza da instituição em que se formou, tempo de 

formado, qualificação profissional, pós-graduação ou curso de atualização na área da saúde 

coletiva/ saúde da família, tempo de atuação profissional, tempo de atuação na APS; 

• Fatores relacionados às condições de trabalho:  categoria da unidade de saúde que atua no 

município, jornada de trabalho semanal, trabalho auxiliado (para CD), número de dentistas que 

auxilia por turno (para TSB/ASB),  trabalho em outra localidade como CD/TSB/ASB, outra 

atividade profissional exercida concomitantemente, tipo de relação de trabalho com o 

B Médio porte 80.657 habitantes 39,11 9 

C Pequeno porte 45.827 habitantes 65,70 10 

D Grande porte 132.906 habitantes 28,40 12 

E Pequeno porte 43.640 habitantes 55,95 07 

F Pequeno porte 22.866 habitantes 100,00 09 
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município, realização profissional, satisfação com o trabalho, remuneração, autonomia no 

trabalho, atendimento humanizado, absenteísmo por motivo de doença, trabalho em equipe, 

relações interpessoais, infraestrutura e equipamentos do Consultório Odontológico e da 

Unidade; manutenção preventiva das instalações e equipamentos odontológicos, instrumentais 

e materiais odontológicos em quantidade suficiente, segurança, deslocamento para o trabalho, 

ações de educação Permanente no Município envolvendo a ESB; participação das reuniões de 

equipe e decisões na Unidade. 

  O segmento II do questionário conteve a versão mais atual do questionário “Medical 

Outcomes Study 36- item Short Form- Health Survey” (SF-36 v2), utilizado para avaliar a 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (desfecho) de forma quantitativa. O SF-36 é um 

instrumento originalmente em inglês; no entanto, já existe versão validada em português 

considerando a equivalência cultural no Brasil 13. Trata-se de um instrumento de caráter 

genérico, ou seja, que abrange diversos aspectos e que pode ser utilizado para medir o estado de 

saúde de populações ou indivíduos tanto saudáveis quanto com algum agravo de saúde, 

considerando uma janela de medida das últimas 4 semanas. Apresenta 36 perguntas 

categorizadas em 8 dimensões: Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, Dor, Estado Geral de 

Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental. 

Do segmento III, constavam perguntas sobre variáveis relacionadas ao trabalho como 

realização, segurança, conforto, concentração, autonomia no trabalho, trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar junto aos demais núcleos da equipe mínima em saúde e 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família, suporte e cooperação entre colegas de trabalhos, 

infraestrutura das Unidades de Saúde e dos consultórios odontológicos, participação em 

atividades próprias da APS além das desenvolvidas no consultório odontológico, participação 

em espaços de educação permanente promovidos pela Prefeitura, satisfação com aspectos do 

trabalho como satisfação com remuneração, carga horária, relacionamento com usuários do 

serviço e colegas de trabalho. 

 

Análise de Dados 

Os dados obtidos foram digitados no banco de dados e analisados estatisticamente. Foi 

realizada avaliação descritiva dos dados das variáveis contínuas a partir do cálculo de medidas 

de tendência central e dispersão, expressos como médias, medianas e desvio-padrão. Os dados 

de variáveis dicotômicas ou categóricas foram analisados com medidas de frequências e 

expressos como porcentagens. Foi realizado o teste estatístico Shapiro-Wilk para avaliar a 
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normalidade de todas as variáveis. O teste t de Student para amostras independentes foi 

utilizado para comparar a diferença de médias dos domínios da QVRS entre categorias quando 

se tratavam de variáveis com distribuição normal, e para variáveis sem distribuição normal 

foram realizados os testes não paramétricos de U de Mann-Whitney ou Teste de Kruskal-

Wallis, adotando o nível de significância estatística p < 0,05. Foi realizada regressão linear 

simples entre cada variável independente e o desfecho. Posteriormente, com as que 

apresentaram p < 0,05 foi realizada regressão linear múltipla. Assim, chegou-se ao modelo 

explicativo cujas variáveis dependentes eram o Componente de Saúde Mental da QVRS e 

Componente de Saúde Física da QVRS e as variáveis independentes idade, renda, lazer e hábito 

de fumar. 

Para análise da QVRS foi utilizado o programa Quality Metric Health Outcomes TM 

Scoring Software, no qual cada uma das dimensões do SF-36 foi avaliada separadamente e 

recebeu uma pontuação de 0 a 100, 0 (zero) representando o pior estado geral de saúde e 100 o 

melhor. Após serem ajustadas, as 8 escalas foram agregadas em Componente Físico e 

Componente Mental, os quais resumem os escores de todas as 8 dimensões. No SF-36 todas as 

dimensões contribuem para essas duas últimas, umas mais influentes no Componente Físico e 

outras mais no Componente Mental. O instrumento SF-36 é considerado bidimensional, não 

apresenta um escore global único de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 15 e sim dois 

escores globais: um físico e um mental.  

Na análise, a fim de viabilizar uma melhor interpretação dos resultados, os escores 

foram normalizados. A normalização acontece a partir de um alinhamento (transformação 

linear) dos escores de 0-100 que forem obtidos inicialmente em cada um dos 8 domínios do SF-

36. Para esse alinhamento considera-se uma média de 50 com um desvio padrão de + ou - 10. 

Tendo cada escala a mesma média e desvio padrão com o escore normalizado, há a 

possibilidade de comparação entre o resultado das dimensões e pode-se, de forma mais 

evidente e clara, ter uma referência para considerar quando a QVRS está abaixo ou acima da 

média esperada, neste caso menor ou maior que 50 14. 

 

Aspectos Éticos 

Esse estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Bahia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), seguindo as normas éticas preconizadas 

pela Resolução CNS 466/12 16. Teve aprovação em 30 de novembro de 2017 e emendas 

aprovadas em 01 de abril de 2018 com parecer nº 2.572.724 (ANEXO IV). Os representantes 
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da Gestão de Saúde de cada Município concordaram com o projeto e assinaram Cartas de 

Anuência cientes e autorizando a pesquisa em seus territórios. Os trabalhadores desses 

Municípios tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE I) e os que concordaram em participar assinaram tal documento. 

 

Resultados 

 

Dos 185 profissionais de saúde bucal atuantes na Atenção Primária à Saúde nos seis 

municípios da Região Metropolitana de Salvador no ano de 2018, 161 participaram do estudo. 

Dessa forma, a taxa de respondentes foi de 87%, considerada satisfatória e representativa diante 

do universo populacional esperado. Desse total, 59,6% (n = 96) eram cirurgiões-dentistas e 

40,4% (n = 65) profissionais de Nível Técnico em Saúde Bucal (ASB e TSB), prevalecendo 

com 77,6% os que tinham jornada de trabalho maior que 30 horas semanais (TABELA 1). 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico, ocupacional e hábitos individuais de 161 trabalhadores das 

Equipes de Saúde Bucal da Região Metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil, 2018.  

 
Características sociodemográficas, 
 ocupacionais e hábitos individuais 

N % 

Sexo    
Masculino 27 16,8 
Feminino 134 83,2 
   
Etnia   
Branca 30 18,6 
Parda/Negra/ Outras 131 81,4 
   
Renda Mensal Familiar   

≤ 4 Salários mínimos 81  50,3 
> 4 Salários mínimos 80  49,7 
   
Relação Estável   
Sim 68  42,2 
Não 93  57,8 
   
Categoria Profissional   

Cirurgião-dentista 96  59,6 
ASB e TSB 65  40,4 
   
Jornada de trabalho N   
≤ 30 horas semanais 36  22,4 
> 30 horas semanais 125  77,6 
   
Hábito de Fumar   

Sim 5  3,1 
Não 156 96,9 
   
Lazer   
Não 7 4,3 
Às vezes 95 59,0 
Sempre 59 36,7 
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Prática de Exercício Físico   
Sim 129 80,1 
Não 32 19,9 
   

 

A população estudada apresentou idade média de 36,0 anos, com desvio padrão de 10,2. 

Houve predomínio de indivíduos do sexo feminino (83,2%), de etnias parda e negra (81,4 %), 

não fumante (96,9%), que praticavam exercícios físicos (80,1%). Apenas 4,3% não realizava 

atividades de lazer (TABELA 1). 

Os valores de todos os domínios da Qualidade de Vida Relacionado à Saúde foram 

maiores no sexo masculino quando comparados ao feminino. Diferenças estatisticamente 

significantes foram encontradas nos domínios Capacidade Funcional (PF) (p = 0,043) e Dor 

(BP) (p = 0,047). O Componente de Saúde Física (CSF) apresentou valor de p limítrofe (p = 

0,057) (TABELA 2). 

 

Tabela 2. Escores do SF-36 segundo sexo de 161 trabalhadores das Equipes de Saúde Bucal da 

Região Metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil, 2018. 

 

 Masculino (n= 27) Feminino (n= 134)  

Domínios/ componentes do SF-36 Média DP DP Média ± DP DP P 

Capacidade Funcional (PF) 54,7  4,8 52,1  6,2 0,043 

Aspectos Físicos (RP) 50,0  7,1 49,6  8,9 0,846 

Dor (BP) 51,7 8,9 47,6 9,7 0,047 

Estado Geral de Saúde (GH) 53,6  9,5 52,7  9,2 0,661 

Vitalidade (VT) 53,5  11,2 49,5  11,3 0,091 

Aspectos Sociais (SF) 47,6  8,0 46,1  10,3 0,459 

Aspectos Emocionais (RE) 48,4 7,7 47,8  10,0 0,789 

Saúde Mental (MH) 51,0 10,9 50,7  10,2 0,869 

Componente de Saúde Física (CSF) 53,6 5,3 51,1  6,3 0,057 

Componente de saúde Mental (CSM) 48,7 10,8 47,9  11,3 
0,740 

 

 

Cirurgiões dentistas apresentaram melhor Capacidade Funcional (53,6 ± 4,9) que 

profissionais de Nível Técnico em Saúde Bucal (ASBs/TSBs) (51,1 ± 7,2) (p = 0,019). No 

entanto, nos domínios Vitalidade (p = 0,001), Aspectos Sociais (p = 0,043), Saúde Mental (p = 
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0,001) e Componentes de Saúde Mental (p = 0,001) profissionais de Nível Técnico em Saúde 

Bucal (ASBs/ TSBs) tiveram escores melhores que os CDs (TABELA 3).   

 

Tabela 3. Escores do SF-36 segundo ocupação de 161 trabalhadores das Equipes de Saúde 

Bucal da Região Metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil, 2018.  

 

 
Cirurgiões-dentistas 

(n= 96) 

Profissionais de Nível Técnico 

em Saúde Bucal (ASB e TSB) 

(n= 65) 

 

Domínios/ componentes do SF-36 Média DP Média DP P 

Capacidade Funcional (PF) 53,6 4,9 51,1 7,2 0,019 

Aspectos Físicos (RP) 49,3 8,2 50,1 9,2 0,566 

Dor (BP) 48,2 9,7 48,5 9,7 0,845 

Estado Geral de Saúde (GH) 52,2 10,1 53,9 7,7 0,216 

Vitalidade (VT) 47,4 12,2 54,2 8,4 0,001 

Aspectos Sociais (SF) 45,0 10,0 48,3 9,6 0,043 

Aspectos Emocionais (RE) 47,2 9,0 48,9 10,5 0,274 

Saúde Mental (MH) 48,6 10,5 53,9 9,0 0,001 

Componente de Saúde Física (CSF) 52,0 6,2 50,8 6,3 0,202 

Componente de Saúde Mental 

(CSM) 
45,6 11,7 51,7 9,4 0,001 

 

As médias de todos os domínios da QVRS no grupo que sempre tem acesso ao lazer 

foram sistematicamente maiores quando comparadas com os escores dos que tem acesso ao 

lazer às vezes e os que não tem (TABELA 4).  

Sistematicamente, as médias dos escores de todos os domínios da QVRS de quem não 

fuma foram maiores quando comparadas as de quem fuma. A comparação entre os grupos 

evidenciou diferenças estatisticamente significantes nos domínios Saúde Mental (MH) (p = 

0,010, teste de U Mann-Whitney) e Componente de Saúde Mental (CSM) (p = 0,017, teste de U 

Mann-Whitney).  

As médias dos escores de QVRS dos que trabalhavam em jornadas de até 30 horas 

semanais foram menores do que a dos que tinham jornada maior que 30 horas semanais. Os 

escores de QVRS não diferiram significantemente (P < 0,05) segundo trabalhar em um ou em 

mais de um local; exercer ou não exercer outra profissão, ter ou não ter relação estável e 

praticar ou não praticar de exercício físico. 
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Tabela 4. Escores do SF-36 segundo acesso ao lazer de 161 trabalhadores das Equipes de 

Saúde Bucal da Região Metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil, 2018.  

 

 

Profissionais sem acesso 

ao lazer                            

(n = 7) 

Profissionais com acesso 

ao lazer às vezes             

(n= 95) 

Profissionais com acesso 

ao lazer sempre (n= 59) 

 

Domínios/ componentes do SF-36 

Mediana e 

Intervalo 
Interquartil 

Média      

± DP 

Mediana e 

Intervalo 
Interquartil 

Média       

± DP 

Mediana e 

Intervalo 
Interquartil 

Média            
± DP 

P* 

Capacidade Funcional (PF) 

46,0      

44,1 – 55,6 

47,6        

± 7,6 

55,6          

49,8 – 57,5         

52,3         

± 6,2 

55,6         

51,8 - 57,4  

53,6        

± 5,3 

0,046 

        

Aspectos Físicos (RP) 

45,9           

39,1 -50,4 

44,9        

± 7,7 

50,4           

41,4 – 57,1 

48,4                   

± 9,6 

54,9         

48,1 – 57,1 

52,3       

± 6,1 

0,006 

        

Dor (BP) 

42,2               

38,2 - 46,6 

41,8       

± 8,3 

46,6           

38,2 – 55,5 

46,7          

± 9,6 

51,5             

46,6 – 62,0 

51,6       

± 8,9 

0,001 

        

Estado Geral de Saúde (GH) 

47,4           

37,9 - 60,3 

48,4       

± 11,8 

50,8          

43,6 – 57,9 

50,5                     

± 9,0 

57,9          

53,1 – 64,1 

57,3        

± 7,6 

0,001 

        

Vitalidade (VT) 

34,7              

25,8 - 64,4   

39,4       

± 18,6 

46,6            

37,7 – 58,5 

48,0                      

± 11,0 

55,5          

50,6 – 61,5 

54,9       

± 8,9 

0,001 

        

Aspectos Sociais (SF) 

47,3              

32,2 - 57,3   

43,0        

± 13,0 

47,3                

37,2 – 52,3 

44,6                    

± 10,2 

52,3         

47,3 – 57,3 

49,6       

± 8,3 

0,010 

        

Aspectos Emocionais (RE) 

45,7            

28,3 - 52,6 

40,2        

± 15,0 

49,2           

42,2 – 56,1 

46,5                     

± 9,9 

56,1              

45,7 – 56,1 

51,2        

± 7,3 

0,003 

        

Saúde Mental (MH) 

43,0             

32,5 - 56,1 

43,0        

± 14,0 

50,8                     

43,0 – 56,1 

48,7                      

± 10,5 

57,4          

50,8 – 61,3 

55,0        

± 7,8 

0,001 

        

Componente de Saúde Física 

(CSF) 

47,0           

43,2 - 52,9 

47,4        

± 4,5 

51,2               

45,2 – 55,9 

50,6                       

± 6,1 

54,7         

49,5 – 57,9 

53,5       

± 6,1 

0,002 

        

Componente de Saúde Mental 

(CSM) 

37,9               

26,9 - 51,8  

39,9        

± 13,9 

46,1                             

38,7 – 55,7 

45,8                        

± 11,6 

54,6           

47,7 – 58,7 

52,6        

± 8,4 

0,001 

*Teste de Kruskal-Wallis 
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Tabela 5- Resultados de análises de regressão linear múltipla tendo CSF e CSM como 

variáveis dependentes em 161 trabalhadores das Equipes de Saúde Bucal da Região 

Metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil, 2018. Os números nas colunas são coeficientes de 

regressão (B), erros padrão (EPB) e valores de p. 

 
 

CSF* (R2 = 12%) CSM** (R2 = 25%) 

Variáveis do modelo B EPB P* B EPB P* 

Constante 47,8 3,9 0,001 38,0 6,5 0,001 

Lazer 3,3 0,9 0,001 6,7 1,5 0,001 

Idade, anos -0,1 0,04 0,005 0,3 0,07 0,001 

Hábito de fumar 0,8 2,7 0,763 -12,5 4,6 0,007 

Renda ≤ 4 salários - - - -4,2 1,6 0,012 

*Componente de Saúde Física; ** Componente de Saúde Mental;  

 

Quando feita uma análise multivariada entre lazer, idade, hábito de fumar e renda com 

os Componentes de Saúde Física (CSF) e de Saúde Mental (CSM) da QVRS percebe-se que 

todas essas variáveis foram associadas à QV em Saúde Mental, e as duas primeiras à Saúde 

Física. Assim, o grupo que tem acesso ao lazer (p = 0,001), e o que apresenta mais idade (p = 

0,001) tiveram melhor Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Mental, já no grupo que fuma 

(p = 0,007) os valores foram menores, caracterizando comprometimento do CMS. A Qualidade 

de Vida Relacionada à Saúde Mental de quem tem uma renda menor ou igual a 4 salários 

diminuiu em até 4,2 pontos em relação a quem tem uma renda acima de 4 salários mínimos (p 

= 0,012). A Saúde Física dos participantes com acesso ao lazer também foi melhor em relação 

aos que não tem (p = 0,001); no entanto, foi pior no grupo que apresenta mais idade (p = 

0,005). 

 

Discussão  

 

 A maioria dos trabalhadores das Equipes de Saúde Bucal participantes deste estudo 

conseguem preservar, em sua rotina, um tempo para as atividades de lazer, e estes apresentaram 

em todos os domínios uma melhor QVRS. A feminização foi predominante e as mulheres 

apresentaram um maior comprometimento da QVRS em comparação aos trabalhadores do sexo 

masculino, principalmente no que se refere à Capacidade Funcional, Dor e Aspectos Físicos, o 

que sugere maior demanda ou desgaste físico em suas atividades diárias. Tiveram a QVRS 
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Mental prejudicada indivíduos que apresentavam o hábito de fumar, mais jovens e com renda 

inferior a 4 salários mínimos. CDs apresentaram maior comprometimento da QVRS quanto à 

Saúde Mental quando comparados aos Trabalhadores de Nível Técnico em Saúde Bucal. 

Este estudo foi realizado em seis municípios da Região Metropolitana de Salvador e 

obteve uma taxa de respondentes de 87% do Universo existente no ano de 2018, o número de 

participantes dessa pesquisa, 161, é justificado pelo fato de três dos municípios serem 

caracterizados como de pequeno porte e o demais não ultrapassarem 57% de cobertura das 

Equipes de Saúde Bucal na APS em seus territórios. Apesar da inserção e crescimento das ESB 

no Programa/ Estratégia de Saúde da Família a partir de 2000 9, esse processo não aconteceu 

uniformemente durante os anos subsequentes à sua implantação, tendo havido redução do 

investimento público. Assim, após 19 anos desse marco para a odontologia no Brasil, ainda 

existem muitos municípios com baixa cobertura de ESB na APS 5. 

A partir de 2006, com o trabalho de Nunes e Freire 17, em que participaram dentistas 

atuantes no serviço público Municipal de Saúde, começaram a surgir os primeiros estudos 

utilizando instrumentos validados para avaliar QV de CDs no Brasil. No entanto, corroborando 

com o que dizem Carvalho et al. (2008)18 na sua revisão de literatura,  embora existam outros 

estudos que discutem a QV/QVRS e condições de trabalho de CDs 18,19,20,21,22,23, trata-se de 

uma literatura restrita.  

A maioria dos trabalhos aborda a QV dos indivíduos que buscam tratamento 

odontológico ou apresentam algum problema de Saúde Bucal, deixando em segundo plano as 

condições de saúde física e mental dos sujeitos que prestam o cuidado em Saúde. Esse número 

é ainda menor quando o local de atuação dos trabalhadores é na APS 21,23, ou tratam-se de 

ASBs/TSBs. Nunes, Freire e Leles (2008)24 foram pioneiros na abordagem sobre Qualidade de 

Vida de higienistas dentais (TSBs) brasileiros, no entanto pouco se sabe sobre essa população. 

Jazairy et al. (2014)25 se propuseram a conhecer o perfil e fatores associados à satisfação no 

trabalho dos auxiliares de dentistas na Arábia Saudita. A pesquisa de Rocha e Araújo (2009)10, 

com título referente à QV das ESB, reflete a invisibilidade enfrentada pelos trabalhadores de 

Nível Técnico em Saúde Bucal, pois os participantes eram apenas dentistas.  

A feminização da área da Saúde é confirmada neste e em outros estudos tanto com 

trabalhadores da odontologia quanto de outros núcleos profissionais, como enfermagem, 

medicina, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional 2,4. Segundo Nunes e Freire 

(2006)17 mulheres geralmente possuem dupla jornada de trabalho, o que pode estar relacionado 

com o fato dos valores de todos os domínios da QVRS nesta pesquisa terem sido maiores 
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(melhores) no sexo masculino quando comparado ao feminino, com valores estatisticamente 

significantes na Capacidade Funcional (PF) (p = 0,043), Dor (BP) (p = 0,047) e Componente de 

Saúde Física (CSF). Em estudos 26,27 com outros profissionais de saúde, a QVRS também foi 

estatisticamente maior entre os homens, considerando o domínio Vitalidade, e os Componentes 

de Saúde Física (p = 0,048) e Mental (p = 0,040), respectivamente. 

No presente estudo, a idade foi inversamente proporcional ao Componente de Saúde 

Física da QVRS (p = 0,005), diferentemente do Componente de Saúde Mental que é melhor à 

medida que a idade aumenta (p = 0,001). Esse último resultado diverge dos achados de Nunes e 

Freire (2006)17 que, valendo-se de outro instrumento (WHOQOL-bref) identificaram 

associação negativa entre a idade e o domínio psicológico, o que sugere que profissionais mais 

velhos (≥ 41 anos) apresentavam maior chance de ter baixa QV nesse domínio. Trabalhos 

internacionais com profissionais de saúde da Itália e Chile corroboram com a ideia de que 

quanto maior a idade, mais diminui a QV/QVRS. Maiores escores do Componente de Saúde 

Física foram encontrados para trabalhadores com idade inferior a 31 anos (p = 0,04)27; e 

indivíduos entre 25 e 30 anos apresentaram maior satisfação com a saúde que aqueles com mais 

de 70 anos (p = 0,04)28. No entanto, na Alemanha, um estudo detectou que o aumento da idade 

dos profissionais de saúde associou-se significativamente a uma melhor percepção geral de 

saúde 26. 

Magnavita et al. (2017)27 e Acioli Neto et al. (2013)29 investigaram a associação do 

tabagismo com a QVRS de profissionais da saúde, mas não observaram resultados 

estatisticamente significantes. Já no presente estudo, confirmou-se que o hábito de fumar 

interferiu negativamente na QVRS dos trabalhadores das ESB no que se refere ao Componente 

de Saúde Mental (p = 0,007). Dessa forma, pode-se dizer que quem fuma tem uma QVRS 

comprometida em relação à Saúde Mental e Componente de Saúde Mental. 

De acordo com os resultados desta pesquisa, CDs tiveram maior comprometimento da 

QVRS quanto à Aspectos Sociais, Vitalidade e Saúde Mental que ABSs/TSBs. Embora não 

tenham sido encontrados outros artigos que comparassem a QVRS de CDs com profissionais 

de Nível Técnico em Saúde Bucal, em uma pesquisa com a participação de TSBs na cidade de 

Goiânia-Brasil, os resultados obtidos apontaram que a maioria dos sujeitos tiveram uma alta 

QV no domínio Relações Sociais e baixa nos domínios Físico, Psicológico e Meio Ambiente 

(todos do WHOQOL-bref)24. Lima e Farias (2005)30 investigaram o estresse do CDs e 

relataram que as atividades desenvolvidas por esses profissionais repercutem consequências 
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psicológicas, podendo desencadear doenças psicossomáticas. Bleicher (2011)5 também 

evidencia problemas de caráter psicológico/mental, como a ansiedade, em CDs. 

O tempo do odontólogo está cada vez mais ocupado por demandas da profissão, dentro 

da lógica do capitalismo - gerando maior esforço físico, psicológico23, ansiedade e medo do 

desemprego - gerando tendência ao sedentarismo, barreiras de acesso às atividades de lazer, 

bem como pouca dedicação à família, já que o tempo livre é escasso 30. No entanto, Miranzi et 

al. (2011)21 relataram que CDs referiram ter muitas oportunidades de recreação e descontração, 

sugerindo uma possível conscientização por parte desses sujeitos. Essa informação corrobora 

com os dados apresentados nesse estudo empírico, em que 95,7% dos trabalhadores das 

Equipes de Saúde Bucal, em menor ou maior grau, priorizaram certo tempo de lazer. No 

presente estudo, os valores de todos os domínios da QVRS no grupo que tem acesso ao lazer 

foram maiores que os escores dos que tem acesso esporadicamente e os que não tem, com 

diferença estatisticamente significante. Dessa forma, quem não tem acesso ao lazer teve uma 

QVRS menor em relação a quem realiza atividades de lazer às vezes e sempre, seguindo uma 

ordem crescente, sendo o lazer muito importante para os trabalhadores das Equipes de Saúde 

Bucal. Diante dessas evidências, ratifica-se que, para trabalhadores das Equipes de Saúde Bucal 

conquistarem uma vida saudável e melhor QVRS, é preciso que preservem momentos para o 

descanso e diversão.  

Divergindo da referida tendência ao sedentarismo, neste estudo 80,1% dos indivíduos 

relataram se exercitar fisicamente. Assim como o lazer, a prática regular da atividade física 

favorece à manutenção de indicadores de saúde e QVRS 29, embora na pesquisa vigente não 

tenha tido grande diferença estatística entre a QVRS dos trabalhadores das ESB que praticam 

exercício físico (esporadicamente e frequentemente) e os que não praticam. No entanto, em 

estudo realizado com profissionais de saúde de hospitais da Região metropolitana de Recife- 

Brasil, trabalhadores considerados ativos (classificação do Nível de Atividade Física) 

apresentaram escores maiores de QVRS nos domínios Capacidade Funcional (p = 0,01), 

Vitalidade (p = 0,01) e Saúde Mental (p = 0,01), quando comparados aos inativos 29. 

Jornada de trabalho extensa, ritmo laboral intensificado, pouca ou nenhuma autonomia 

do sujeito diante desses fatores, insatisfação profissional, tempo de convívio com a família, 

destinado ao lazer ou de repouso reduzidos, estresse, precariedade do assalariamento, vínculo 

empregatício frágil, trabalho em mais de uma localidade são alguns fatores que aprecem nos 

estudos para avaliar a precarização de trabalho dos CDs e que podem refletir na QV desses 

profissionais 5,18,31. Isso está relacionado com o modelo de produção capitalista atual, que 
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almeja a produtividade 22,23 e competitividade no mercado de trabalho 18. Também é 

considerada precarização a normalização do adoecimento dessa categoria profissional, 

reafirmada por uma literatura que lista problemas “comuns” em CDs: dores de coluna e em 

região de membros superiores 5,19. 

Um aspecto a ser melhor investigado e aprofundado é a associação entre jornada 

semanal de trabalho dos integrantes das ESB até 30 horas e piores indicadores de QVRS.  Esse 

resultado divergiu da pesquisa de Marco et al. (2008)2, a qual observou que eram os 

profissionais que trabalhavam mais de 20 horas que tinham menores escores (piores) nos 

domínios Dor (42,3%), Estado Geral de Saúde (63,3%) e Vitalidade (58,4%) da escala SF-36. 

O fato de trabalhar em um ou mais locais ou exercer outra profissão concomitantemente 

não fez diferença estatisticamente significante nas médias da QVRS dos sujeitos neste estudo. 

No entanto, Irarrázaval, Halpern e Huneeus (2012)28 identificaram que, trabalhadores da saúde 

que tinham somente um trabalho relataram melhor QV quando comparados aos que tinham 

mais de 4 (p = 0,02). Stumm et al. (2009)3 observaram que 58,5% dos indivíduos que 

trabalhavam em um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não apresentavam 

exclusividade e atuavam em outros locais, condições que favoreceriam à sobrecarga de trabalho 

e consequentemente ao estresse, repercutindo na QV. 

A renda apresentou associação positiva com o Componente de Saúde Mental do SF-36, 

na regressão múltipla. Assim, trabalhadores com renda inferior ou igual a 4 salários tiveram 

uma Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Mental menor (p = 0,012).  Outros autores 

trouxeram igualmente a discussão sobre recursos financeiros e QV de CDs e observaram, 

valendo-se do instrumento WHOQOL- bref, que a insatisfação com o recurso financeiro 

insuficiente para suprir as necessidades influenciou negativamente na QV no que tange o 

domínio Ambiental 21,23. Em um estudo realizado na Arábia Saudita com Auxiliares de 

Dentistas, foi identificado que o menor escore de satisfação no trabalho foi obtido no item 

percepção de renda 25. 

Historicamente, CDs trabalham isolados. O trabalho solitário é adoecedor e depressivo, 

sendo considerado um fator de exposição à carga excessiva de estresse e, consequentemente, 

influencia negativamente na QV 23. A busca pela atuação na ESF é uma possibilidade de 

trabalhar em equipe, com outros profissionais dentro e fora do consultório odontológico 5. Na 

presente pesquisa, quase 100% dos CDs relataram trabalhar com auxílio de outro profissional. 

O trabalho do CD auxiliado por ASBs e TSBs traz benefícios quanto à eficiência, dinamização, 
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segurança, conforto no trabalho, ampliação do cuidado com usuários, menor desgaste físico, 

mental e estresse, interferindo positivamente na QVRS 20. 

Dentre as limitações desse trabalho pode-se citar que, por se tratar de um estudo 

populacional incluindo Cirurgiões-dentistas, Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal de 

municípios da região metropolitana de Salvador, os achados obtidos são dados que só podem 

ser generalizados dentro dessa população específica. Salienta-se que pelo fato de ser um estudo 

transversal e serem necessárias outras pesquisas para identificar fatores associados à Qualidade 

de Vida Relacionada à Saúde dessa população específica, ele não se propõe a estabelecer 

relações de causalidade. Além disso, na fase de coleta de dados a presença, em alguns 

municípios, do Coordenador de Saúde Bucal, no momento da aplicação dos questionários, pode 

ter contribuído para um viés de informação, uma vez que o mesmo representa a figura do gestor 

e empregador. É possível que os trabalhadores tivessem se sentido intimidados ou receosos pela 

possibilidade de serem identificados, mesmo sendo ressaltado que apenas os pesquisadores 

teriam acesso às respostas individuais e aos questionários seriam codificados. 

 

Conclusões 

 

Os resultados desta pesquisa demonstraram que existem fatores associados à QVRS dos 

trabalhadores como idade, lazer, hábito de fumar, renda e outros que necessitam ser melhor 

investigados como jornada de trabalho, que divergiu da maioria das publicações na literatura, 

bem como prática de atividade física e relacionamento estável, que não tiveram diferenças 

estatisticamente significantes. A importância em conhecer o contexto pessoal e profissional 

desses trabalhadores é relevante para se obter o perfil destes profissionais e viabilizar 

estratégias de intervenção por parte dos gestores e trabalhadores, visando à implementação de 

ações que melhorem os resultados encontrados. Outras pesquisas são necessárias para realizar a 

comparação entre QVRS de CD e Profissionais de Nível Técnico em Saúde Bucal, uma vez que 

é restrita na literatura o escopo de estudos que investigam a QVRS destes últimos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da QV/QVRS de Trabalhadores da Área da Saúde e Equipes de Saúde Bucal 

traz uma perspectiva de atuação com base na Vigilância em Saúde e no Modelo de Saúde do 

Trabalhador e Trabalhadora, uma vez que amplia-se o olhar para fatores que estão além do 

ambiente de trabalho e para possíveis ações de promoção de saúde e prevenção de agravos que 

possibilitem melhoras da QVRS desses indivíduos. A QVRS é um indicador importante na vida 

pessoal e profissional dos sujeitos e mais estudos exploratórios, de análise e intervenção, são 

necessários.  

No estudo empírico foram observadas variáveis associadas com a QVRS, tanto no que 

diz respeito a seu Componente de Saúde Mental quanto ao Componente de Saúde Física, como 

o acesso ao lazer, o hábito de fumar, a renda. Identificou-se que grupos como mulheres e 

pessoas com mais anos de idade precisam de uma atenção maior, pois estiveram mais 

vulneráveis a piores escores de QVRS. 

Na revisão sistemática, predominaram estudos com profissionais de enfermagem e 

medicina que atuam em ambiente hospitalar e não foi encontrado nenhum estudo com 

profissionais da APS e QV/QVRS, evidenciado a necessidade de aprofundar o conhecimento 

diante de outras categorias profissionais da saúde, incluindo a odontologia, e de outros setores 

da Rede de Atenção à Saúde como a APS. Mais estudos envolvendo profissionais de nível 

Técnico em Saúde Bucal são necessários para comparar os resultados encontrados no estudo 

empírico realizado e possibilitar ações mais efetivas diante da realidade que vivem.  

Será dada continuidade a pesquisa de natureza empírica no Curso de Doutorado do 

Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, com a perspectiva de abranger todos os municípios da 

Região Metropolitana de Salvador, e futuramente demais regiões.  
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ANEXO I 

 

DADOS REFERENTES AO NÚMERO DE ARTIGOS ENCONTRADOS EM CADA 

BASE DE DADOS PELAS PESQUISADORAS 1 E 2 NA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Bases de 

Dados 

Busca feita pela 

Pesquisadora 1em  

Busca feita 

pela 

Pesquisadora 2 

em 25/10/2018 
20/07/2018 08/08/2018 

 Pubmed 23 23 23 

Scopus 27 27 26 

Web of 

science 

03 03 03 

Lilacs  37 37 37 

Cochrane 02 03 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

ANEXO II 

 

DADOS REFERENTES AO NÚMERO E CATEGORIA PROFISSIONAL DA 

POPULAÇÃO INSERIDA NO ESTUDO NOS MUNICÍPIOS EM 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municípios A B C D E F Total 

Cirurgiões dentistas 51 12 10 12 07 09 101 

Trabalhadores de Nível 

Técnico em Saúde Bucal  

37 09 10 12 07 09 84 

Total 88 21 20 24 14 18 185 
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ANEXO III – INSTRUMENTO DE COLETA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Data:__________________________                                               Código  Nº_______________ 

 BLOCO I: Caracterização do Participante   

(Nesse bloco de perguntas, por favor, escreva nas questões abertas e marque apenas uma opção nas questões de múltipla 

escolha) 
1. Nome:   2. Sexo:  

       (0) Feminino 

       (1) Masculino 

3. Etnia:   

(0) Amarelo 

(1) Branco 

(2) Negro 

(3) Pardo 

(4) Outro_________________________ 

 

4. Estado civil:  

(0) Solteiro 

(1) Casado 

(2) União estável 

(3) Divorciado 

(4) Separado 

(5) Viúvo 

5. Qual a sua idade (em anos)? 

 

6. Número de filhos (caso não tenha escreva o número 

zero) 

 

7. Em qual categoria de unidade de saúde você atua nesse 

município? 

(0) USF 

(1) UBS 

(2) Outra_________________________ 

8. Nome da Unidade de Saúde em que trabalha: 
 

 

9. Qual o cargo você ocupa nesse município?  

         (0) CD (Cirurgião Dentista) 

         (1) ASB (Auxiliar de Saúde Bucal) 

         (2) TSB (Técnico em Saúde Bucal) 

 

 

10. Qual a sua jornada de trabalho semanal na Atenção 

Primária? 

(0) 20 horas 

(1) 30 horas 

(2) 40 horas 

(3) Outras________________ 

 

11. Há quanto tempo você trabalha como CD, ASB ou TSB? 

(Resposta em anos, se ainda não completou 1 ano escreva: 

menos que 1 ano) 

12. Há quanto tempo você trabalha como CD, ASB ou TSB 

na Atenção Primária à Saúde do SUS? (Resposta em anos, 

se ainda não completou 1 ano escreva: menos que 1 ano) 

 

13. Você exerce outra profissão ao mesmo tempo? 

         (0) Sim 

         (1) Não 

         (2) Não sei 

14. Você trabalha como CD, ASB ou TSB em outro local? 

         (0) Sim 

         (1) Não 

         (2) Não sei 

15. Quanto tempo de formado como CD, ASB ou TSB você 

tem? (Resposta em anos, se ainda não completou 1 ano 

escreva: menos que 1 ano) 

 

16. Qual o tipo de instituição em que você se formou? 

(0) Pública 

(1) Privada 

(2) Privada com Financiamento 

(3) Não sei  

17. Qual a sua qualificação profissional? 

(0) Curso técnico 

(1) Graduação 

(2) Mestrado  
(3) Doutorado 

(4) Outras__________________________ 

 

18. Você possui pós-graduação ou curso de atualização em 

Saúde Coletiva, Saúde Pública ou Saúde da Família? 

(0) Sim 

(1) Não 
(2) Não sei 

 

19. Questão para Cirurgiões- dentistas: 

Você trabalha com auxílio de ASB ou TSB? 

(0) Sim 

(1) Não 

(2) Não sei 

20. Questão para Auxiliares de Saúde Bucal ou Técnicos 

em Saúde Bucal:  

Você auxilia quantos dentistas por turno? 
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21. Qual a sua relação de trabalho no município? 

(0) Servidor Público Municipal. Sob Regime Estatutário. 

 

(1) Contratual por tempo indeterminado. Celetista, regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

 

(2) Contratual por tempo determinado sob Regime Especial de 

Direito Administrativo (REDA) 

 

(3) Contratual por tempo determinado sob Regime de Trabalho 
Temporário (RTT). 

(4) Outro ___________________________________ 

22. Qual a renda mensal familiar na sua casa?   

(0) Até 1 salário mínimo (até 954 reais)  

(1) Acima de 1 até 2 salários mínimos (955 a 1.908 reais) 

(2) Acima de 2 até 3 salários mínimos (1.909 a 2.862 reais)             

(3) Acima de 3 até 4 salários mínimos (2.863 a 3.816 reais) 

(4) Acima de 4 até 5 salários mínimos (3.817 a 4.770 reais) 

(5) Acima de 5 até 6 salários mínimos (4.771 a 5.724 reais) 

(6) Acima de 6 até 7 salários mínimos (5.725 a 6.678 reais) 

(7) Acima de 7 até 8 salários mínimos (6.679 a 7.632 reais) 

(8) Acima de 8 até 9 salários mínimos (7.633 a 8.586 reais) 
(9) Acima de 9 até 10 salários mínimos (8.587 a 9.540 reais) 

(10) Mais que 10 salários mínimos (9541 reais ou mais) 

23. Apresenta alguma doença crônica?    

 (0)Sim. Qual (is)?______________________________________________________________________________________ 

 (1) Não    

 (2) Não sei 

 

BLOCO II: Avaliação da Qualidade de Vida (SF-36) 
1- Em geral você diria que sua saúde é:                              (Circule o número correspondente a sua resposta) 

Ótima  Muito Boa Boa Razoável Fraca 

1 2 3 4 5 

  

2- Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral agora? (Circule apenas um número)  

Muito melhor Com algumas 

melhoras 

Aproximadamente 

igual 

Um pouco pior Muito pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à sua saúde, você 

teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando? (Circule um número em cada linha)  

Atividades 
Sim, muito 

limitado (a) 

Sim, um pouco 

limitado (a) 

Não, nada 

limitado (a) 

a) Atividades que exigem muito esforço, tais como correr, levantar pesos, 

participar de esportes que exigem esforço. 
1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, varrer a casa. 1 2 3 

c) Levantar ou carregar compras 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Inclinar-se, ajoelhar-se ou baixar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se sozinho (a) 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma atividade 

diária regular, como consequência de sua saúde física?  (Circule um número em cada linha) 

Quanto tempo, nas últimas 4 semanas... Sempre A maior parte 

do tempo 

Algum 

tempo 

Pouco 

tempo 

Nunca 

a) Diminui o tempo gasto ao trabalhar ou em outras atividades? 1 2 3 4 5 

b) Fez menos atividades do que queria? 1 2 3 4 5 

c) Sentiu-se limitado (a) no tipo de trabalho ou outras atividades. 1 2 3 4 5 

d) Teve dificuldade em executar seu trabalho ou outras atividades 

(por exemplo, foi preciso mais esforço).   

1 2 3 4 5 

Com que frequência...  Nunca          Às vezes      Sempre 

24. Você realiza atividades de lazer?  1 2 3 

25. Você faz uso de bebida alcoólica? 1 2 3 

26. Você fuma? 1 2 3 

27. Você pratica exercícios físicos? 1 2 3 



54 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, teve em seu trabalho ou com suas atividades diárias, algum dos problemas 

apresentados a seguir, devido a quaisquer problemas emocionais (tal como sentir-se deprimido (a) ou ansioso (a))? 

(Circule um número em cada linha) 

Quanto tempo, nas últimas 4 semanas... Sempre A maior 

parte do 

tempo 

Algum 

tempo 

Pouco 

tempo 

Nunca 

a) Diminui o tempo gasto ao trabalhar ou em outras atividades? 1 2 3 4 5 

b) Fez menos atividades do que queria? 1 2 3 4 5 

c) Executou o seu trabalho ou outras atividades menos cuidadosamente 

do que era costume 

1 2 3 4 5 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, em que medida é que sua saúde física ou problemas emocionais interferiram no seu 

relacionamento social normal com a família, amigos, vizinhos ou outras pessoas? (Circule um número como resposta) 

Absolutamente nada Pouco Moderadamente Bastante Imenso 

1 2 3 4 5 

 

7- Durante as últimas 4 semanas teve dores?                                          (Circule um número como resposta) 

Nenhuma Muito leves Leves Moderadas Fortes Muito fortes 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, de que forma é que a dor interferiu com seu trabalho normal (tanto o trabalho fora 

de casa como o trabalho doméstico)? (Circule um número como resposta)  

Absolutamente 

nada 

Pouco Moderadamente Bastante Imenso 

1 2 3 4 5 

 

9- As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe correram as coisas nas últimas 4 

semanas. Para cada pergunta coloque, por favor, um círculo à volta do número que melhor descreve a forma como se 

sentiu. (Circule um número em cada linha) 

 

Quanto tempo, nas últimas 4 semanas... Sempre 

A maior 

parte do 

tempo 

Algum 

tempo 

Pouco 

Tempo 
Nunca 

a) Se sentiu cheio (a) de vitalidade?  1 2 3 4 5 

b) Se sentiu muito nervoso (a)? 1 2 3 4 5 

c) Se sentiu tão deprimido (a) que nada o (a) animava? 1 2 3 4 5 

d) Se sentiu calmo (a) e tranquilo (a)? 1 2 3 4 5 

e) Se sentiu com muita energia? 1 2 3 4 5 

f) Se sentiu deprimido (a)? 1 2 3 4 5 

g) Se sentido esgotado (a)? 1 2 3 4 5 

h) Se sentiu feliz? 1 2 3 4 5 

i) Se sentido cansado (a)?  1 2 3 4 5 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, até que ponto é que sua saúde física ou problemas emocionais limitaram a sua 

atividade social (tal como visitar amigos ou familiares próximos)?  (Circule o número correspondente a sua resposta) 

Sempre 
A maior parte do 

tempo 
Algum tempo Pouco Tempo Nunca 

1 2 3 4 5 

11- Por favor, diga em que medida são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Ponha um círculo para cada 

linha. 

 Absolutamente 

Verdade 

Verdad

e 
Não sei  Falso 

Absolutamente 

Falso 

a) Parece que adoeço mais facilmente do que os outros 1 2 3 4 5 

b) Sou tão saudável como qualquer outra pessoa 1 2 3 4 5 

c) Estou convencido (a) que a minha saúde vai piorar 1 2 3 4 5 

d) A minha saúde é ótima 1 2 3 4 5 
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BLOCO III: Questões relacionadas ao Trabalho                                                                              

 

 (Circule um número em cada linha)        

  Pouco Médio       Muito 

a) Você se sente realizado com o trabalho que faz?  1 2 3 

b) Você se sente seguro no seu ambiente de trabalho? 1 2 3 

c) Você se sente confortável no seu ambiente de trabalho? 1 2 3 

d) Você consegue se concentrar no seu trabalho? 1 2 3 

e) Você tem dificuldade de deslocamento até o local de trabalho? 1 2 3 

f) Existe cooperação entre os demais profissionais no seu trabalho? 1 2 3 

g) Em que medida você se identifica com o seu trabalho? 1 2 3 

h) O seu salário é suficiente para satisfazer as suas necessidades? 1 2 3 

i) O quanto você acha seu trabalho importante para sua vida? 1 2 3 

j) O acesso dos pacientes à unidade (marcações, acolhimento, demanda espontânea) 
interfere na sua satisfação com o trabalho? 

1 2 3 

k) Você tem autonomia no seu trabalho? 1 2 3 

l) Na sua prática você consegue trabalhar de forma conjunta com profissionais de outros 
núcleos (enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição...)? 

1 2 3 

m) Você se sente incluído na Equipe de Saúde da qual faz parte? 1 2 3 

n) Você considera a infraestrutura física da Unidade de Saúde em que trabalha adequada 
para o desenvolvimento das ações das equipes de Saúde Bucal? 

1 2 3 

o) Você considera o consultório odontológico em que trabalha adequado para o 

desenvolvimento das ações das equipes de Saúde Bucal, considerando sua estrutura física, 

equipamentos e manutenção desses? 

1 2 3 

p) A Unidade de Saúde em que trabalha dispõe de equipamentos de proteção individual 

(EPI) de forma regular e suficiente? 

1 2 3 

q) A Unidade de Saúde em que trabalha dispõe de instrumentais odontológicos em 

quantidade suficiente para o desenvolvimento regular do atendimento odontológico? 

1 2 3 

r) Você consegue realizar atividades próprias da Atenção Primária à Saúde (visita 

domiciliar, programa de saúde na escola (PSE), atividades coletivas, discussão de casos em 

equipe...) além das desenvolvidas no consultório odontológico? 

1 2 3 

 

  Insatisfeito 
   Nem satisfeito 

nem insatisfeito 
     Satisfeito 

a) O quanto você está satisfeito com o relacionamento com seus 

colegas de trabalho? 
1 2 3 

b) O quanto você está satisfeito com seu relacionamento com os 

pacientes? 
1 2 3 

c) Como você se sente em relação à sua capacidade de auto-avaliação 

do trabalho? 

1 2 3 

d) O quanto você está satisfeito com sua qualidade de vida no 

trabalho? 

1 2 3 

e) O quanto você está satisfeito com sua capacidade para o trabalho? 1 2 3 

f) O quanto você está satisfeito com a contribuição do seu trabalho 

para a sociedade? 

1 2 3 

g) O quanto você está satisfeito com sua equipe de trabalho? 1 2 3 

h) Você está satisfeito com os cursos/ treinamentos /qualificações 

disponibilizados pela Prefeitura? 

1 2 3 

i) O quanto as atividades educativas te deixam satisfeito com o 

trabalho? 

1 2 3 

j) Você está satisfeito com a sua carga horária de trabalho? 1 2 3 

k) Qual grau de satisfação você encontra em relação às suas funções 

dentro da Atenção Primária à Saúde? 

1 2 3 
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  Nunca        Às vezes      Sempre 

a) Com que frequência você falta o trabalho por motivo de doença? 1 2 3 

b) Com que frequência você fica doente devido ao seu trabalho? 1 2 3 

c) Com que frequência você é obrigado a mudar a rotina da sua casa devido ao 

trabalho? 

1 2 3 

d) Com que frequência você se sente cansado durante o trabalho? 1 2 3 

e) Com que frequência você julga fornecer atendimento humanizado? 1 2 3 

f) Com que frequência você participa das reuniões de equipe na Unidade com os 

demais profissionais de saúde e contribui nesse espaço? 

1 2 3 

g) Com que frequência você é convidado a participar dos cursos/ treinamentos 

/qualificações disponibilizados pela Prefeitura? 

1 2 3 

 
 

Muito Obrigada!!! 
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ANEXO IV 

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA (páginas 1 e 4) 
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ANEXO V 

 

ORÇAMENTO DETALHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Custos (em real) 

Tinta de impressora 50,00 

Papel A4 (dois pacotes com 500 folhas cada) 40,00 

Impressões e Xerox 100,00 

Auxílio para viagem e alimentação na fase de 

coleta 

4640,00 
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ANEXO VI 

COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO 1 À REVISTA CIÊNCIAS E SAÚDE 

COLETIVA 
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Medicina da Bahia 

Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

a) Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Qualidade de vida e 

condições de trabalho dos profissionais que compõem as Equipes de Saúde Bucal da Atenção 

Primária à Saúde do SUS: um estudo de corte transversal”. Esse estudo se justifica pela 

importância das discussões do trabalho como determinante das condições de saúde e qualidade 

de vida dos indivíduos, além de voltar o olhar para os trabalhadores da Atenção Primária à 

Saúde do Sistema Único de Saúde, ampliando-o.  

b) O objetivo dessa pesquisa é avaliar os fatores associados à qualidade de vida de 

cirurgiões dentistas, auxiliares de saúde bucal e técnicos em saúde bucal que atuam na Rede de 

Atenção Primária à Saúde do SUS em alguns municípios da Região Metropolitana de Salvador 

nos anos de 2017-2018. 

c) Caso você participe, será convidado a responder um questionário com algumas perguntas 

referentes às suas características sociodemográficas, estilo de vida, condições de saúde, 

trajetória profissional, condições de trabalho, e se apresenta alguns sintomas como ansiedade, 

depressão, irritação e cansaço mental. Esses fatores podem ter influência na sua qualidade de 

vida. Durante o tempo que for necessário para você responder as questões o pesquisador estará 

disponível para tirar qualquer dúvida. Sua participação é livre e você pode deixar de responder 

qualquer questão que possa lhe causar algum constrangimento. 

d) A equipe de pesquisa poderá entrar em contato com você posteriormente, caso haja 

alguma dúvida quanto ao preenchimento do questionário. 

e) A presente pesquisa será realizada por meio de entrevista. Sabe-se que nenhuma pesquisa 

é livre de riscos e é possível que você se sinta constrangido (a) em relação à alguma pergunta. 

No entanto, será garantida sua liberdade de participação, assim como também a liberdade para 

não responder as perguntas do instrumento de coleta. Será garantida a proteção de sua 

identidade por meio de codificação dos questionários. A esta codificação, somente as 

pesquisadoras da equipe terão acesso. 
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f) Como benefício, espera-se aumentar a autonomia dos participantes sobre aspectos 

concernentes à saúde do trabalhador por meio de seminários realizados pela equipe do projeto 

nos municípios. Espera-se contribuir com a melhoria das condições de trabalho, do trabalho da 

equipe e também para um maior investimento da gestão na qualidade de vida dos profissionais. 

Existe interesse das secretarias de saúde municipais dos municípios em conhecer a qualidade de 

vida dos seus trabalhadores de forma a melhorar sua saúde dos mesmos e condições de 

trabalho. Você receberá o retorno do estudo, assim como as secretarias para planejamento de 

melhorias a serem implementadas.   

g) As pesquisadoras Liliane Lins Kusterer, Juliane Kely Fagundes Silva e Carolina Franco 

de Azevedo poderão ser contatadas na Faculdade de Medicina da Bahia, Terreiro de Jesus, 

Telefone 3283 5573 a fim de esclarecer qualquer dúvida ou dar informações possíveis 

referentes ao estudo antes, no decorrer ou após a conclusão da pesquisa.  

h) A sua participação nesse estudo é voluntária e você pode interromper sua participação em 

qualquer momento, sem prejuízos. 

i) As informações relacionadas ao estudo serão divulgadas em periódicos científicos e 

também relatada aos municípios por meio de relatório, garantido o sigilo e confidencialidade 

das respostas individuais dos participantes. 

j) Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. 

k) Você também pode entrar em contato, para dúvidas ou denúncias, com o Comitê de Ética 

em Pesquisa – Faculdade de Medicina da Bahia / Universidade Federal da Bahia (CEP-

FMB/UFBA). Endereço: Largo do Terreiro de Jesus, s/n – Centro Histórico. 

CEP: 40026-010 – Salvador, Bahia – Brasil. Tel. (55) 71 3283-5564 

l) Se você concorda em participar da pesquisa, assine este consentimento que é em duas 

vias, uma ficará com você e outra arquivada em armários com chave sob a guarda da 

pesquisadora responsável Profª Liliane Lins Kusterer e será descartado após período de cinco 

anos a contar da publicação em periódico científico. 

Local e data:__________________________________________________ 

_______________________________________________ 

(Assinatura do participante) 

_______________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 
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APÊNDICE II  

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA OFICINA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Tema: Saúde do Trabalhador – Trabalhadores das Equipes de Saúde Bucal na Atenção 

Primária à Saúde 

Objetivo Geral: Identificar junto aos trabalhadores envolvidos entraves referentes às 

atividades desenvolvidas na prática cotidiana (escuta qualificada) e pensar conjuntamente em 

soluções viáveis. 

Objetivos Específicos: 

• Gerar relatorias e feedbacks para os Municípios a fim de contribuir com o planejamento 

das equipes de gestão; 

• Instrumentalizar os trabalhadores quanto às Políticas do Trabalhador vigentes no Brasil;  

• Fortalecer a educação permanente junto aos trabalhadores nos Municípios; 

• Exercer o compromisso ético do grupo de pesquisa em dar uma devolutiva para os 

participantes da pesquisa e os demais trabalhadores envolvidos. 

Participantes: Cirurgiões dentistas e Auxiliares de Saúde da Atenção Primária à Saúde  

Municípios Cirurgiões dentistas Auxiliares de Saúde Bucal Total 

A 51 37 88 

B 12 09 21 

C 10 10 20 

D 12 12 24 

E 9 9 18 

F 7 7 14 

Obs: Não há trabalhadores que atuam como Técnico em Saúde Bucal nas Equipes de Saúde 

Bucal da APS destes municípios 

 

Convite: os trabalhadores serão convidados a participar das oficinas a partir de Comunicados 

Internos (CI) emitidos pela Coordenação de Saúde Bucal de cada Município, como uma 

atividade incluída no processo de educação permanente. 

Local: as oficinas serão realizadas em cada Município. 

Período: um ou dois turnos (04 a 08 horas) por grupos de até 20 pessoas em cada Município – 

a combinar com a coordenação de Saúde Bucal de cada Município.  
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Atividades propostas/ Programação 

 

1º) Apresentação: apresentar o Grupo de Pesquisa, a pesquisa: “Qualidade de Vida e 

Condições de Trabalho dos profissionais que compõem as Equipes de Saúde Bucal da Atenção 

Primária à Saúde do SUS: um estudo de corte transversal”, e o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE)  

2º) Coleta de dados: os participantes da Oficina que se sentirem à vontade para participar da 

pesquisa devem assinar o TCLE e responder o instrumento da pesquisa (questionário auto 

aplicado), podendo tirar dúvidas a qualquer momento com os membros do grupo de pesquisa 

que estarão mediando a Oficina.  

3º) Introdução à temática: iniciar apresentação da Oficina abordando APS, Rede de Atenção 

à Saúde, processo de trabalho, competências dos profissionais da APS-SUS, e dos cirurgiões 

dentistas e auxiliares de saúde bucal no seu núcleo de prática na APS.  

4º) Situações problemas: a partir da leitura de situações problemas os participantes podem 

estar motivados a identificar problemas por se sentirem contemplados com algumas falas do 

caso fictício, ou identificarem proximidade da situação com as condições de trabalho 

vivenciadas em suas realidades. Será utilizada como metodologia a roda de conversa com o 

grande grupo, e o mediador deve problematizar as colocações.  

5º) Construção da árvore de problemas:  os participantes se subdividem em grupos menores 

(com até 10 participantes) e deve-se eleger um relator em cada grupo. A partir de um roteiro 

com algumas questões norteadoras são identificados os entraves/problemas encontrados nas 

atividades exercidas no cotidiano pelos participantes e levantadas causas, consequências e 

possíveis soluções baseadas nas causas. O grupo deve eleger a partir de um consenso um ou 

dois problemas identificados para construção da (s) árvore (s) de problema (s).  

6º) Apresentação das árvores de problemas: cada grupo deve apresentar sua árvore de 

problemas, possibilitando a participação dos demais.  

7º) Finalização: Apresentação dos Modelos de Saúde do Trabalhador vigentes no Brasil e da 

Política de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. 

8º) Avaliação da oficina pelos participantes 
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APÊNDICE III 

 

IMPACTO POTENCIAL E RISCOS APRESENTADOS NO ESTUDO 

 

Impacto Potencial 

 

A realização dessa pesquisa demandou orçamentos viáveis de serem custeados com 

financiamento próprio da pesquisadora. Esses custos envolveram deslocamento da 

pesquisadora para os municípios, além da impressão e xerox dos Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido e dos questionários utilizados (ANEXO V). Foi solicitado e recebido 

Auxílio Financeiro a Estudantes dos Programas de Pós-graduação disponibilizado pela UFBA 

no período de curso do Mestrado da pesquisadora (2017-2018). 

Após a coleta de dados nos encontros coletivos presenciais com CD e ASB/TSB em 

cada município, foram ofertadas pela equipe de pesquisadores deste projeto oficinas onde 

foram discutidas a Saúde do Trabalhador, com objetivo principal de identificar junto aos 

trabalhadores das ESB-APS entraves referentes às atividades desenvolvidas na prática cotidiana 

e pensar conjuntamente em soluções viáveis (APÊNDICE II), bem como instrumentalizá-los 

quanto aos Modelos de Saúde do Trabalhador vigentes no Brasil, dando ênfase na Política de 

Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (BRASIL, 2012). A participação nesse espaço de 

educação permanente foi certificada pela UFBA.   

Buscou-se, assim, aumentar a autonomia dos trabalhadores participantes sobre aspectos 

concernentes à saúde do trabalhador por meio das oficinas realizadas; além de gerar relatorias e 

feedbacks para os municípios a fim de contribuir com o planejamento das equipes de gestão e 

consequente melhoria das condições de trabalho, bem como maior investimento na Qualidade 

de Vida Relacionado à Saúde dos profissionais. Buscou-se também fortalecer a educação 

permanente junto aos trabalhadores nos municípios; exercer o compromisso ético do grupo de 

pesquisa em dar uma devolutiva para os participantes da pesquisa e os demais trabalhadores 

envolvidos. 

Houve interesse das Secretarias de Saúde dos Municípios em conhecer a Qualidade de 

Vida dos trabalhadores de forma a melhorar a saúde dos mesmos, pois o próprio Ministério da 

Saúde fomenta um programa à nível municipal de melhoria da qualidade na atenção e das 

condições de trabalho nos serviços de APS. Os profissionais receberão também um retorno com 
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os resultados do estudo apresentados nessa Dissertação, assim como as Secretarias, para 

planejamento de melhorias a serem implementadas. 

 

Riscos  

 

Sabe-se que nenhuma pesquisa é livre de riscos para os participantes e que os mesmos 

podem se sentir constrangidos em relação à alguma pergunta do questionário. No entanto, aos 

profissionais foram garantidas a liberdade de participação, assim como também a liberdade 

para não responderem as perguntas do instrumento de coleta que lhe causassem algum 

constrangimento. Outra questão que pode trazer riscos é a possibilidade de identificação dos 

participantes, mas aos mesmos foi garantida a proteção de sua identidade por meio de 

codificação dos questionários. A esta codificação, somente as pesquisadoras da equipe tiveram 

acesso. 

 

 




