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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo analisar a influência das condições crônicas de saúde (CCS) na 

qualidade de vida (QV) dos servidores da UFRN acometidos por CCS. Trata-se de um estudo 

descritivo, transversal, com dados prospectivos e abordagem quantitativa, realizado no 

ambulatório do Departamento de Assistência ao Servidor (DAS) da Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos, no período de três meses. A amostra foi composta por acessibilidade, totalizando 

215 pessoas, sendo 153 servidores ativos e 62 inativos, em condição crônica de saúde. Os 

dados foram coletados através da aplicação do formulário de caracterização sociodemográfica, 

de saúde, ambiental e laboral, questionário Medical Outcome Study 36-Item Short Form (SF-

36). O projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética do HUOL (CAAE nº 0046.0.294.000.10), 

obtendo parecer favorável. Os resultados foram analisados no programa SPSS 15.0 através da 

estatística descritiva e inferencial. Identificaram-se servidores predominantemente do sexo 

masculino (59,1%), menores de 60 anos, casados ou em união estável, católicos, de cor parda, 

domiciliados na capital e residentes em moradia própria. Quanto aos aspectos laborais, 

evidenciou-se o predomínio de servidores ativos técnico-administrativos com cargos de nível 

intermediário e médio, e pequena proporção de docentes. Dentre as CCS, as doenças não 

transmissíveis – DCNTs (95,8%) apresentaram maior frequência, seguidas dos transtornos 

mentais persistentes – TMPs (18,6%) e, por último, da deficiência física contínua e estrutural 

– DFCE (16,9%). A QV dos servidores foi considerada como boa, com pontuação média de 

72,5 pontos no escore total, sendo os domínios mais afetados: aspectos físicos (59,1); estado 

geral de saúde (66,2); dor no corpo (66,3); e aspecto funcional (72,0). A dimensão saúde 

mental (76,5) apresentou melhor média do que a dimensão saúde física (68,0 pontos). 

Verificamos que a diminuição dos escores de QV está estatisticamente significante 

relacionada ao maior número de CCS (ρ<0,001), não havendo significância estatística com 

relação à situação funcional (p=0,259). Os técnicos administrativos de nível elementar, 

básico, médio e docentes apresentaram os piores escores de QV. Ao fazer a análise da 

correlação das CCS com os domínios e dimensões do SF-36, verificou-se significância 

estatística, correlação fraca e negativa nos domínios aspecto funcional (ρ=0,002; r=-0,207), 

aspectos físicos (ρ=0,007; r=-0,183), vitalidade (ρ=0,002; r=-0,213), função social (ρ=0,000; 

r=-0,313), aspectos emocionais (ρ=0,000; r=-0,293), saúde mental (ρ=0,000; r=-0,238), 

dimensão saúde física (ρ=0,002; r=-0,210) e dimensão saúde mental (ρ=0,000; r=-0,298). A 

presença do TMP, isolado ou em conjunto, contribuiu para os menores escores SF-36, sendo a 

variação das médias dos domínios significante, exceto para dor no corpo, aspecto geral de 

saúde e aspectos físicos.  Ao correlacionarem-se as categorias de CCS e QV, verificou-se 

correlação fraca (r≤-0,376), e significante (ρ≤0,011), relacionada principalmente às DCNTs, 

TMPs e DCNT+TMP, afetando os domínios saúde mental, função social, aspectos 

emocionais, vitalidade e aspecto funcional. Diante dos resultados, concluímos que a qualidade 

de vida dos servidores é influenciada pela CCS. Destarte, inferiu-se que a presença da CCS 

repercute negativamente na qualidade de vida, conduzindo os servidores ativos e inativos ao 

comprometimento geral de suas atividades de vida e trabalho ao longo dos anos, em 

decorrência da morbidade acometida, principalmente relacionada com DCNT e TMP. 

Descritores: Qualidade de Vida. Doença Crônica. Saúde do trabalhador. Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

The study aimed to analyze the influence of chronic health conditions (CHC) on quality of life 

(QOL) of UFRN servers assaulted by CHC. It is a descriptive and cross-sectional study with 

prospective data and quantitative approach, accomplished in the ambulatory clinic of the 

Department of Server Assistance (DSA) of the Pro-Rectory of Human Resources, during three 

months. The sample was composed by accessibility, totaling 215 people, being 153 active and 

62 inactive servers, in chronic health condition. The data were collected through the 

application of the sociodemographic characterization, health, environmental and laboral form, 

the Medical Outcome Study 36-Item Short Form (SF-36).  The study was evaluated by the 

HUOL Ethics Committee (CAAE no. 0046.0.294.000.10), obtaining assent. The results were 

analyzed in the SPSS 15.0 program through the descriptive and inferential statistics. It was 

identified servants predominantly male (59,1%), under 60 years old, married or in stable 

union, Catholics, brown color, living in the capital and residents in own home. Regarding 

labor issues, there was a predominance of active servers technical-administrative with 

intermediate and medium level positions and small proportion of docents. Among the CHC, 

the non-communicable diseases - NCDs (95.8%) had a higher frequency, followed by 

persistent mental disorders - PMDs (18.6%) and, finally, the continuous and structural 

physical deficiency - CSPD (16.9 %). The QOL of servers was considered good, with a mean 

score of 72.5 points in the total score, with the most affected domains: physical (59.1), general 

health (66.2), bodily pain (66.3) and functional aspects (72.0). The mental health dimension 

(76.5) had a better average than the physical dimension (68.0 points). It was found that the 

decrease in QOL scores is significant statistically related to higher number of CHC (ρ 

<0.001), with no statistical significance regarding the functional situation (p = 0.259). The 

administrative technicians of elementary, primary, secondary levels and docents had the worst 

QOL scores. After the correlation analysis of CHC with the domains and dimensions of the 

SF-36, there was statistically significant, negative and weak correlation of the domains: 

functional aspect (ρ = 0.002, r = -0.207), physical aspects (ρ = 0.007; r = -0.183), vitality (ρ = 

0.002, r = -0.213), social function (ρ = 0.000, r = -0.313), emotional aspects (ρ = 0.000, r = -

0.293), mental health (ρ = 0.000 , r = -0.238), physical health dimension (ρ = 0.002, r = -

0.210) and mental health dimension (ρ = 0.000, r = -0.298). The presence of PMD isolated or 

together, contributed to a lower SF-36 scores, being the domains variation of mean 

significant, except for bodily pain, general health and physical aspects. By correlating the 

categories of CHC and QOL, there was a weak correlation (r ≤ -0.376) and significant (ρ ≤ 

0.011), mainly related to the NCD, PMDs and NCD + PMD, affecting the mental health, 

social function, emotional aspects, vitality and functional aspect domains. Front of the results, 

it was concludes that the servers quality of life is influenced by the CHC. Thus, it was inferred 

that the presence of CHC causes a negative effect on quality of life, leading the active and 

inactive servers to exposure their overall life activities and work over the years, due to the 

morbidity affected, mainly related to NCDs and PMDs. Descriptors: Quality of life. Chronic 

disease. Occupational Health. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O crescimento da prevalência das condições crônicas de saúde é um dos fenômenos 

do século XXI influenciado pela longevidade da população mundial, contribuindo para o 

aumento da expectativa de vida do ser humano, observado nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Vivenciamos o panorama no qual um número maior de pessoas vive por 

mais décadas em condições crônicas de saúde. (FREITAS, 2010).  

As condições crônicas representam 60% de todo o ônus decorrente de doenças no 

mundo e estima-se que, em 2020, 80% das doenças nos países em desenvolvimento se 

originarão de problemas crônicos. As condições não transmissíveis somadas aos distúrbios 

mentais representam 59% do total de óbitos no mundo. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2003). 

É evidente o aumento acelerado das condições crônicas no mundo, sem distinção de 

classe econômica ou social. As doenças crônicas não transmissíveis comuns, como a doença 

cardíaca, acidente vascular cerebral, depressão e câncer, são as que mais contribuem para o 

aumento exponencial das mesmas. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 

2007).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) utilizou a expressão “condições crônicas” 

em substituição a “doenças crônicas”, por ser mais ampla e englobar, além das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), as doenças transmissíveis com características crônicas, 

como a AIDS, hepatites e tuberculose, as lesões por causas externa que desencadeiam 

morbidades crônicas (lesão crânio-encefálico e raquimedular), e os problemas incapacitantes 

estruturais e contínuos (amputações, cegueira e transtornos das articulações), que, embora 

pareçam ser díspares, incluem-se na categoria de condições crônicas de saúde, pois 

desencadeiam limitações para os indivíduos. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

2003).  

A condição crônica caracteriza-se por apresentar duração indefinida ou recorrente 

que se estende por muitos meses ou anos e acarreta alterações no estilo de vida das pessoas. 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003). 

O aumento acelerado das condições crônicas de saúde constitui um grave problema 

de saúde pública, que requer gerenciamento de política contínua e sistemática por vários anos 

ou décadas. Assim, as condições crônicas abarcam uma categoria extremamente vasta de 
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agravos que aparentemente não teriam nenhuma relação entre si. 

No entanto, apesar das recomendações da OMS e da Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS), o sistema de saúde público brasileiro ainda é deficitário no tocante à 

efetividade das políticas públicas destinadas à população em condições crônicas, por 

apresentar um maior consumo nos serviços de saúde, onde as internações hospitalares são 

mais frequentes e o tempo de ocupação do leito é maior do que nas doenças agudas. Em geral, 

o indivíduo com condição crônica de saúde perdura por vários anos e exige acompanhamento 

médico e de equipes multidisciplinares permanentes e intervenções contínuas. (VERAS, 2009; 

BRASIL, 2002). 

As causas das condições crônicas são múltiplas e complexas, sendo necessárias ações 

permanentes que enfoquem, além do aspecto da saúde, fatores sociais, econômicos e culturais, 

determinantes dessas condições. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 

2007). 

Os avanços tecnológicos da saúde e o comportamento das pessoas aumentaram de 

forma significativa a capacidade de prevenir e controlar com eficiência as condições crônicas 

como o diabetes, as doenças cardiovasculares, HIV/AIDS, câncer, entre outras. As crescentes 

evidências de várias partes do mundo sugerem que os avanços tecnológicos assistenciais e as 

políticas públicas de saúde podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

população. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003). 

Na sociedade contemporânea, as condições crônicas de saúde que causam 

incapacidade geram grande sofrimento, contribuem para reduzir a autonomia do indivíduo e 

limitar o seu papel social, implicando na degradação da qualidade de vida. (ROCHA, 2010).  

Muitos estudos no panorama mundial comprovam que existe uma relação entre saúde 

e qualidade de vida, bem como entre condições de vida inadequadas e doenças. Uma boa 

saúde influencia favoravelmente a qualidade de vida; já a doença dificulta vários aspectos da 

vida humana, diminui a produção, aumenta os gastos e o número de pessoas empobrecidas. 

(MENDONÇA, 2006; NOBREGA, 2009; PIMENTA, 2006; SEILD; ZANNON, 2004; 

VIDO; FERNANDES, 2007). 

Na área da saúde é relativamente recente o interesse dos estudiosos pelo conceito de 

qualidade de vida, com maior ênfase na produção do conhecimento após os anos de 1980, em 

parte influenciado pelo cenário de discussão vigente, onde emergiram os novos paradigmas, 
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os quais nortearam e norteiam as políticas e práticas do setor nas três últimas décadas. 

(SEILD; ZANNON, 2004). 

Os determinantes e condicionantes do processo saúde/doença são multifatoriais e 

complexos.  Podemos compreender processo saúde/doença como sendo determinado pelas 

formas de relacionamento do homem com o trabalho, a economia, na sociedade, cultura, 

lazer, ou seja, determinado pela forma de viver. Em consonância com essa mudança de 

paradigma, a melhoria da qualidade de vida passou a ser um dos resultados esperados, tanto 

das práticas assistenciais quanto das políticas públicas de promoção da saúde e prevenção de 

doenças. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; SEILD; ZANNON, 2004). 

Os fatores de risco modificáveis para as condições crônicas, tais como cardiopatias, 

doença cérebro-vascular, diabetes, HIV/AIDS e câncer, são bastante conhecidos. Na verdade, 

mudanças na forma como o indivíduo produz e se reproduz socialmente são elementos 

determinantes para redução dos riscos para desequilíbrio do processo saúde/doença. Assim o 

modo como o homem vive e se comporta influencia diretamente na sua qualidade de vida, 

cabendo ao profissional de saúde, dentre estes o enfermeiro, intervir na realidade para atenuar 

os fatores determinantes dos riscos. (CAMPOS; NETO, 2008; SEILD; ZANNON, 2004).  

Falar de qualidade de vida requer uma compreensão ampla, objetiva e subjetiva da 

temática, que pode ser abordada sob os mais diferentes olhares do ponto de vista da ciência. 

Tem sido utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento, tais como sociologia, filosofia, 

economia, psicologia, medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, educação física, 

enfatizando suas diferentes dimensões. Porém, não há um consenso explícito sobre a 

definição, seja no nível mais elementar de noção, ou mais profundo, de conceito. (CAMPOS; 

NETO, 2008).  

A OMS, em consenso com estudiosos, define qualidade de vida como a percepção 

que o indivíduo tem sobre sua posição na vida, no contexto cultural e de valores, em relação 

às suas expectativas, seus padrões e suas preocupações. (THE WHOQOLO GROUP, 1995). 

Tendências atuais enfatizam a subjetividade e o caráter multidimensional da 

qualidade de vida, resultado de políticas públicas e do desenvolvimento da sociedade em que 

os determinantes socioambientais se manifestam. (PIMENTA, 2006; SEIDL; ZANNON, 

2004). 

Para mensuração da qualidade de vida relacionada à saúde dos indivíduos, estudiosos 

têm desenvolvido e testado instrumentos estruturados e simplificados, capazes de reconhecer 
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os estados de “completo bem-estar físico, mental e social” dos sujeitos. A qualidade de vida é 

uma importante medida de impacto em saúde; como dito anteriormente, o interesse pela 

avaliação da qualidade de vida é relativamente recente, tanto nas práticas assistenciais quanto 

nas políticas públicas, nos campos de prevenção de doenças e promoção da saúde. 

(CAMPOS; NETO, 2008). 

Existem alguns instrumentos propostos para essa mensuração, podendo ser 

autoaplicáveis ou aplicados por entrevista, os quais são classificados em genéricos e 

específicos de acordo com as características da população em estudo. Um dos instrumentos 

mais utilizados devido à sua praticidade e facilidade na aplicação é o questionário genérico 

The Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey (SF-36). (ZATTA et al., 

2009). 

O aumento da prevalência das condições crônicas de saúde, mundialmente, também é 

fato notório no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde uma 

grande proporção de servidores técnico-administrativos e docentes trabalham com condições 

crônicas de saúde. Frente a essa situação, faz-se necessário avaliarmos a qualidade de vida 

dos mesmos, como indicador de qualidade da política assistencial desenvolvida no âmbito da 

universidade, permitindo a definição de estratégias para promoção da saúde, com controle da 

efetividade, manutenção da qualidade de vida dos servidores e prevenção do agravamento das 

condições crônicas do mesmo.  

Diante desse panorama, ressaltamos que, apesar do servidor da UFRN viver por 

décadas com morbidade crônica, isso não significa que ele viva bem. Essa problemática nos 

remete a dúvidas referentes à delimitação do campo da responsabilidade da instituição 

empregadora para com a qualidade de vida dessa população.  

 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Acompanhei, ao longo dos anos, como enfermeira do Departamento de Assistência 

ao Servidor (DAS), da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRH/UFRN), as transformações 

no modelo da atenção à saúde do servidor prestada no DAS. Principalmente pela superação 

do modelo hegemônico curativista centrado na doença, para o novo modelo da produção 

social, através da Política de Atenção à Saúde do Servidor, consolidado finalmente em 2009, 

pelo Decreto nº 6.833, o qual institui Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
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(SIASS), com os princípios da equidade, universalidade, e garantia dos direitos. (BRASIL, 

2009a). 

Os avanços tecnológicos na área da saúde pública, as mudança no perfil de 

morbimortalidade, alteração no estilo de vida e do padrão dietético-nutricional são fatores que 

corroboram para o envelhecimento da população brasileira e consequentemente dos servidores 

da UFRN, cuja faixa etária prevalente hoje é superior aos 45 anos de idade, estando expostos 

às várias situações de risco acima citadas, podendo ao longo da vida enfrentar condições 

crônicas de saúde, problemática que contribui para o agravamento e comprometimento da 

qualidade de vida. 

Para Campos e Neto (2008), a qualidade de vida está diretamente associada ao termo 

“promoção à saúde”, constituindo um importante indicador de avaliação do impacto da 

assistência à saúde. A literatura demonstra que o interesse pela mensuração da mesma é 

relativamente recente, tanto nas práticas assistenciais quanto nas políticas públicas, no campo 

da prevenção de doenças e promoção da saúde. Para medi-la, tem-se desenvolvido e testado 

instrumentos capazes de reconhecer o estado de completo bem-estar físico, mental e social 

dos sujeitos. 

Os estudos de Miranda et al.  (2009), Saraiva (2007) e Silva e Siqueira (2002), 

realizados no DAS, despertaram nosso interesse por essa temática, pois evidenciaram a alta 

prevalência das condições crônicas de saúde nos servidores da UFRN, geradora de 

incapacidade para o trabalho temporária ou permanente, responsável, em 2001, por 100% das 

aposentadorias por invalidez, e consequentemente pela piora da qualidade de vida. 

Essa realidade nos preocupou bastante, pois a condição crônica de saúde apresenta 

aspecto limitante, de desgaste e sofrimento do servidor acometido, contribuindo para a 

deterioração da qualidade de vida, bem como requer políticas de atenção à saúde, recursos 

financeiros e humanos específicos. 

Diante disso, é fundamental a compreensão de que, mesmo após o diagnóstico de 

morbidade que determine uma condição crônica de saúde, muitos servidores permanecem 

desenvolvendo as mesmas funções laborais, com algumas restrições. Isso desencadeia uma 

condição de maior fragilidade, comprometendo sua atuação profissional no ambiente de 

trabalho, bem como seu próprio viver. 

A política de atenção à saúde do servidor público federal, o SIASS, no foco da 

promoção da saúde, tem como meta promover a qualidade de vida, reduzir a vulnerabilidade e 
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os riscos à saúde relacionados a seus determinantes e condicionantes, como o modo de viver, 

condições de trabalho, habitação, educação, lazer, cultura e acesso a serviços essenciais.  

Atualmente, a UFRN se encontra em fase de elaboração e institucionalização do 

programa de qualidade de vida oficial. De fato, a ausência de ações sistemáticas voltadas para 

a qualidade de vida compromete o planejamento da política de promoção à saúde da gestão, 

em decorrência das limitadas informações referente à qualidade de vida dos servidores em 

condições crônicas de saúde, fazendo com que as ações de saúde desenvolvidas contemplem 

parcialmente as necessidades de assistência, dificultando a redução das situações de 

vulnerabilidade e dos agravos à saúde. 

Entendemos que proporcionar saúde significa, além de evitar doenças e prolongar a 

vida, assegurar meios e situações que ampliem a qualidade de vida “vivida”. Ou seja, ampliar 

a capacidade de autonomia e o padrão de bem-estar que, por sua vez, são socialmente 

definidos, importando em valores e escolhas. (BUSS, 2000; CAMPOS; NETO, 2008; SEIDL; 

ZANNON, 2004). 

Assim, baseado no pressuposto da relação existente entre condições crônicas de 

saúde e qualidade de vida, elaboramos as seguintes questões de pesquisa: 

 Como se caracterizam as condições sociodemográficas, ambientais, laborais e de saúde dos 

servidores da UFRN atendidos no DAS acometidos de condições crônicas de saúde? 

 Qual a percepção do servidor em relação aos fatores de trabalho como desencadeadores de 

condições crônicas de saúde? 

 Quais as condições crônicas de saúde que estão presentes nos servidores da UFRN 

atendidos no DAS? 

 Como se caracterizam os domínios e dimensões de qualidade de vida mensurados pelo SF-

36 dos servidores em condição crônica de saúde atendidos no DAS? 

 Qual a correlação existente entre os domínios e dimensões da qualidade de vida 

mensurados pelo SF-36 e a presença de condição crônica de saúde, nos servidores da UFRN 

atendidos no DAS? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Entre os motivos que justificam o nosso interesse e a opção pelo estudo, destacamos 

primeiramente a minha experiência profissional de seis anos, vivenciada como enfermeira, 
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membro da equipe multiprofissional de atenção à saúde do servidor do DAS, integrante do 

SIASS, que possibilitou meu contato direto com servidores em condição crônica de saúde, e 

seus desdobramentos. 

Por compreendermos qualidade de vida como medida de desfecho recente, 

amplamente utilizada como indicador de avaliação das ações de promoção da saúde, surgiu 

nosso interesse em avaliarmos a qualidade de vida dos servidores da UFRN em condições 

crônicas de saúde.  

Ao planejarmos e desenvolvermos ações de promoção à saúde com base na avaliação 

da qualidade de vida dos servidores, traremos inúmeros benefícios ao servidor e à instituição, 

como a possibilidade de redução dos custos pessoais decorrentes dos agravos da condição 

crônica, melhor adesão ao tratamento, diminuição do impacto da doença sobre a qualidade de 

vida, mudança no estilo de vida, motivação para o trabalho, maior produtividade do servidor 

no serviço, redução do absenteísmo, entre outros benefícios. 

Este estudo também trará expressivas contribuições na produção científica, pois, 

apesar do grande número de estudos sobre qualidade de vida, o ligado à saúde do servidor 

público federal brasileiro em condição crônica ainda é escasso. O uso sistemático do 

instrumento de medida de qualidade de vida, o SF-36, facilitará a compreensão da mesma em 

âmbito institucional e nacional, contribuindo para colocar o Brasil em consonância com 

pesquisas internacionais para o avanço teórico e metodológico nesta área.  

Outro ponto relevante desta pesquisa é a contribuição para a enfermagem, pois 

apontará possíveis caminhos de avaliação da qualidade de vida de uma determinada 

população, identificando os problemas, possíveis de intervenções e melhorias, objetivando à 

redefinição das ações de promoção da saúde, para atender às necessidades dos servidores da 

UFRN, com maior eficácia e eficiência, capazes de garantir o cuidado de enfermagem integral 

e sistemático. 

Assim, conhecermos a qualidade de vida dos servidores da UFRN em condições 

crônicas de saúde, mensuradas através do instrumento genérico SF-36, fornece indicadores 

para rastreamento e identificação das necessidades de saúde, subsidiando as tomadas de 

decisão sobre prioridades das ações de saúde destinadas aos servidores e alocação de recursos.  

Esperamos, com este estudo, contribuir para uma reflexão crítica dos enfermeiros, 

sobre a interligação entre saúde, qualidade de vida e promoção da saúde, ressaltando seu 

papel como profissionais práticos e reflexivos da área de saúde, cabendo-lhes, portanto, 
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romper com o desafio da promoção de saúde diante da multidisciplinaridade e complexidade 

de fatores intervenientes no processo saúde/doença. 

Nessa perspectiva, caberá a nós, enfermeiros, pôr em prática os processos de 

enfermagem da sistematização da assistência, para levantarmos os diagnósticos, planejarmos 

as intervenção e avaliarmos os resultados, para dessa forma desenvolvermos atividades 

educativas e preventivas, estimulando o autocuidado, contribuindo para melhoria da qualidade 

de vida desses servidores. 

 

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a influência das condições crônicas de saúde na qualidade de vida (QV) dos 

servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte acometidos por condições 

crônicas de saúde (CCS).   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar os servidores pesquisados quanto ao aspecto sociodemográfico, ambiental, 

laboral e de saúde.  

 Identificar a percepção do servidor em relação aos fatores de trabalho como 

desencadeantes de condições crônicas de saúde. 

 Identificar as condições crônicas de saúde que acometem os servidores da UFRN. 

 Caracterizar os domínios e dimensões de qualidade de vida mensurados pelo SF-36 dos 

servidores em condição crônica de saúde atendidos no DAS. 

 Correlacionar os domínios e dimensões da qualidade de vida dos servidores com o tipo e 

quantidade de condições crônicas de saúde. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para melhor compreendermos o fenômeno estudado, na revisão bibliográfica que 

embasa este estudo abordaremos no primeiro momento a definição de condições crônicas de 

saúde e suas implicações sociais e econômicas. Em seguida, discorreremos sobre a definição 

de qualidade de vida, englobando seu conceito genérico e específico, e alguns instrumentos de 

mensuração disponíveis.  

 

3.1 CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE 

 

No mundo, as condições crônicas foram responsáveis por 60% de todo o ônus 

decorrente de doenças. O crescimento é tão vertiginoso que se estima, para o ano 2020, que 

80% da carga de doença dos países em desenvolvimento devem advir de problemas crônicos. 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003). 

A OMS adotou a nomenclatura “condições crônicas”, pois engloba as doenças não 

transmissíveis (doenças cardíacas, diabetes, câncer, asma), transmissíveis de longo prazo 

(AIDS, tuberculose, hepatite B), transtornos mentais persistentes e problemas estruturais 

físicos contínuos associados ou não ao trabalho (deficiência auditiva, visual, locomotora). 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003). 

Vale salientar que, quando as doenças transmissíveis se tornam crônicas, essa 

delimitação entre transmissível e não transmissível se torna artificial.  De fato, o que interessa 

é o tempo de duração para o tratamento ou a cura da doença, caracterizando o problema de 

saúde quanto aos termos “agudo” e “crônico” para descrever a dimensão da morbidade. 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2007).  

A inclusão de distúrbios mentais e deficiência física contínua (estrutural) alargam os 

conceitos tradicionais de condição crônica. Os distúrbios mentais cronificados mais 

frequentes são a depressão e a esquizofrenia, e os problemas estruturais prevalentes são: 

cegueira e amputação. Todos se constituem condições crônicas e exigem mudanças no estilo 

de vida e gerenciamento da saúde por um longo período de tempo. (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2003). 

 Frente a essas considerações, as condições crônicas não são mais vistas da forma 

tradicional, limitadas às doenças cardíacas, diabetes, câncer e asma, consideradas de forma 
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isolada ou como se não tivessem nenhuma relação entre si. São problemas de saúde que 

aumentam e diminuem em termos de gravidade e demandam monitoramento e gerenciamento 

por longo período de tempo.  

Os problemas de saúde não fatais, mas debilitantes, ameaçam a qualidade de vida dos 

indivíduos, principalmente quando associados a mais de uma comorbidade crônica. Os casos 

mais graves estão distúrbios em quatro grandes categorias: doenças cardiovasculares, agravos 

associados à resistência à insulina, certos tipos de câncer (especialmente hormônio-

dependente e câncer de intestino grosso) e doenças da vesícula biliar. (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2003).  

A OPAS apresentou indicadores preocupantes para a saúde pública da América 

Latina, pois apontou as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) como responsáveis por 

duas de cada três mortes na população geral. Ainda evidenciou a prevalência das doenças 

cardiovasculares, as crônicas obstrutivas das vias respiratórias, o câncer e o diabetes mellitus, 

sendo de interesse público, nas quais se concentra a maioria dos programas de saúde dos 

governos. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2007).  

Na América Latina e Caribe a doença isquêmica do coração e o câncer foram as 

causas da maioria das mortes entre as idades de 20 e 50 anos. As condições crônicas, além de 

provocar mortalidade precoce, causam complicações, sequelas e invalidez, que afetam a 

capacidade funcional e limitam a produtividade da pessoa. (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2007).  

Nos países em desenvolvimento, as condições crônicas requerem tratamentos 

onerosos, acarretando enormes custos financeiros e sociais, debilitando os recursos dos 

sistemas de saúde e da previdência social. A taxa de aderência ao tratamento dessa população 

é baixa, em torno de 20%, elevando os encargos financeiros para sociedade, governo e 

famílias. O custo com pacientes diabéticos na América Latina e Caribe foi de 

aproximadamente US$ 65.216 milhões, em 2000, e nos Estados Unidos ficaram em torno de 

US$ 132.000 milhões, no ano de 2002. Os custos com as doenças crônicas representaram 

75% do total gasto em saúde. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003; 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2007).  

 Infelizmente, o mundo está passando por transformações incontestáveis no perfil de 

morbimortalidade da população em decorrência dos comportamentos e padrões de consumo 

não saudáveis da população, implicando de forma predominante no surgimento das condições 
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crônicas. Tabagismo, ingestão excessiva de alimentos prejudiciais à saúde, sedentarismo, 

abuso de bebidas alcoólicas, práticas sexuais de alto risco, violência urbana e estresse social 

descontrolado são causas e fatores de risco para as condições crônicas de saúde. 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DA SAÚDE, 2007).  

O Brasil passou pelas transformações demográficas decorrentes da queda da 

fertilidade, redução da mortalidade infantil e de óbitos por doenças infecciosas, aumento da 

expectativa de vida, aumento da proporção de idosos, que, somados aos maus hábitos de vida, 

levaram ao crescimento da participação das doenças crônicas não transmissíveis no perfil de 

morbimortalidade da população. (CARVALHAES; MOURA; MONTEIRO, 2008). 

A urbanização, adoção de estilos de vida inadequados, padrão dietético-nutricional 

pouco salutar e a comercialização mundial de produtos nocivos à saúde, como o cigarro e 

álcool, também foram os fatores que contribuíram para o desfecho desfavorável da 

exacerbação dos agravos crônicos à saúde da população brasileira. (BRASIL, 2009b). 

Essas mudanças negativas no estilo de vida vêm se propagando no Brasil, e devem 

ser tratadas com extrema seriedade no que concerne às condições crônicas de saúde. Em 

2003, 69% dos óbitos bem-definidos no país foram causados pelas doenças crônicas, e o 

impacto da mortalidade por essas doenças atinge estratos populacionais na fase produtiva de 

vida. No Rio Grande do Norte, 29,4% da população declarou ser portadora de alguma doença 

crônica, no ano de 2008. (BRASIL, 2009b; IBGE, 2008).  

As doenças crônicas não transmissíveis respondem pelos maiores gastos com atenção 

médica no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme dados do Ministério da Saúde (MS). Em 

2005, dos seis bilhões gastos com o pagamento de autorizações de internação hospitalar 

(exceto partos), as doenças crônicas representaram 58% do total. (BRASIL, 2009b). 

A complexidade do problema vem despertando o interesse de vários estudiosos há 

anos. Em 1996, Martins, França e Kimura (1996) desenvolveram estudo que identificou o 

significado de qualidade de vida para pessoas com doença crônica e verificou a interferência 

da doença sobre a qualidade de vida das mesmas.  Elas observaram que qualidade de vida 

para o grupo estudado relacionou-se ao bem-estar material, físico e emocional, e que a doença 

crônica interferia na qualidade de vida das pessoas por alterar, sobretudo, a sua capacidade 

física, o trabalho/estudo/atividades do lar e a autoestima. 
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Saraiva (2007) e Silva e Siqueira (2002) estudaram sobre perfil de morbidade dos 

servidores da UFRN. Ambos evidenciaram a alta prevalência das morbidades por condições 

crônicas, classificadas de acordo com o CID-10 em: doenças do aparelho circulatório, 

endócrinas, nutricionais e metabólicas, do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, e 

transtornos mentais e comportamentais. Também identificou as associações de mais de uma 

condição crônica, no mesmo indivíduo. 

Também na UFRN, Miranda et al. (2009) estudou as aposentadorias por invalidez 

relacionadas aos transtornos mentais e comportamentais, e evidenciou que os transtornos do 

humor foram responsáveis por 61% das aposentadorias por alienação mental, seguidos de 

outras alterações mentais, no período de cinco anos.  

Para cada estágio da condição crônica de saúde é possível implementar determinadas 

ações, visando anular ou diminuir o impacto desta sobre o sujeito. Esse tipo de prevenção 

varia de acordo com a doença, já que cada uma exige diferentes modos de intervenção. 

(MENESES; RIBEIRO, 2000). 

As afecções pertencentes ao grupo das condições crônicas caracterizam-se como um 

grande problema de saúde pública tanto para o indivíduo com agravos à saúde, quanto para os 

familiares e o Estado. São de longa duração, algumas irreversíveis, desencadeando 

dificuldades para exercer funções da vida diárias e limitações nas atividades sociais diárias. 

(MENDONÇA, 2006). 

Nesse sentido, a prevenção primária das condições crônicas pode reverter o custo 

para os sistemas de saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos acometidos pelo 

processo cronificado de doença. Frente a essa possibilidade, o Ministério da Saúde (MS), em 

consonância com as recomendações da OPAS e OMS, instituiu políticas públicas especificas 

para essa população, como: o Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial de Diabetes 

Mellitus da Atenção Básica (HIPERDIA), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, Programa Nacional de Imunização (PNI), criou o 

Departamento de DST, AIDS e Hepatites virais, realiza campanhas de combate ao tabagismo, 

vacinação (Hepatite B),  propiciando ações de prevenção de agravos e promoção à saúde da 

população. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003; ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2007).  
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É evidente o grande desgaste socioeconômico e político decorrente da alta 

prevalência da condição crônica de saúde, no país. O impacto desse problema vai muito além 

dos gastos normais relacionados ao tratamento.  

Sob uma perspectiva econômica, todos pagam o preço. Os pacientes e seus familiares 

arcam com os custos econômicos mensuráveis, incluindo despesas relacionadas aos serviços 

médicos, redução da atividade laboral e perda do emprego. Além disso, incorrem ônus, tais 

como incapacidade ou limitação física em consequência da doença, redução do tempo e da 

qualidade de vida, que tornam irrealizáveis cálculos financeiros precisos. Os governos, 

empregadores e sociedades padecem em virtude da perda de mão de obra devido a óbitos, 

absenteísmo, presenteísmo e demais incapacidades relacionadas às condições crônicas. 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003).  

O crescente número de pessoas vivendo com doenças ou incapacidades crônicas gera 

repercussões sociais importantes. As condições crônicas de saúde são limitantes da execução 

das atividades diárias, causando prejuízo significativo na qualidade de vida dos indivíduos. Os 

avanços terapêuticos e tecnológicos fizeram com que a sobrevida dos doentes, particu-

larmente com condições crônicas de saúde, aumentasse significativamente ao longo dos anos. 

(FERNANDES, 2010). 

Estudo com pessoas em condição crônica de saúde observaram alterações nos 

escores de qualidade de vida, em todos os domínios do questionário de mensuração SF-36, 

principalmente nos “aspectos físicos” e “capacidade funcional”. Outro estudo verificou em 

aposentados por invalidez (condição crônica limitante) os piores escores de qualidade de vida 

quanto aos domínios “aspectos físicos", "dor" e "estado geral de saúde". (FERNANDES, 

2010; PIMENTA et al., 2008). 

Um grupo de pessoas aposentadas vivendo em condição crônica de saúde foi 

avaliado quanto à qualidade de vida, e aqueles que relataram doença neurológica crônica ou 

HAS apresentaram menor escore para o domínio "capacidade funcional". Os que relataram 

diabetes mellitus apresentaram tendência importante de menor pontuação para o domínio 

"estado geral de saúde". Entre os aposentados que relataram deficiência visual incapacitante, 

observou-se menor pontuação para os domínios "capacidade funcional", "aspectos físicos", 

"vitalidade" e "aspectos emocionais". Não sendo observada diferença significante em nenhum 

domínio para os que relataram câncer ou doença respiratória crônica. (PIMENTA et al., 

2008). 
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Em suma, as pessoas que vivem em condições crônicas de saúde podem apresentar 

comprometimento da capacidade funcional e produtiva, relacionado às condições de vida, 

trabalho e consumo. Essas condições crônicas geram atenções psicossociais e, 

consequentemente, o desgaste e a deterioração orgânico-funcional do indivíduo, 

desencadeando sobrecarga dos sistemas nervoso, endócrino e cardiovascular, acarretando a 

dependência emocional, econômica e familiar. (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996).  

De fato, o número de pessoas com condições crônicas de saúde vem aumentando 

bastante no Brasil, e a qualidade de vida desse grupo precisa ser levada em conta, como 

indicador de avaliação do estilo de vida e das condições de saúde das pessoas, bem como sob 

o aspecto norteador de políticas públicas especiais para essa fatia da população. 

Após abordarmos as condições crônicas de saúde, e suas repercussões na vida dos 

indivíduos acometidos pelas mesmas, passaremos a descrever sobre qualidade de vida 

relacionada à saúde. 

 

 

3.2  QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE 

 

O termo Qualidade de Vida (QV) vem sendo empregado ao longo de décadas no 

Brasil e no mundo, em alguns momentos associado ao estado de saúde, em outros referente às 

condições ou estilo de vida. (VIDO; FERNANDES, 2007).  

A qualidade de vida tem conceito amplo e complexo que envolve um vasto leque de 

variáveis, incluindo questões sociais e ambientais. É uma temática abstrata e subjetiva, com 

diferentes enfoques, sem uma definição concreta, despertando o interesse de pesquisadores da 

enfermagem e outras áreas. (NOBREGA, 2009; VIDO; FERNANDES, 2007). 

Há relatos de que a ideia de QV e saúde existe desde o nascimento da medicina 

social, no século XVIII e XIX. Na literatura médica, surgiu pela primeira vez nos anos de 

1930, mas somente após a década de 80 teve crescimento significativo, provavelmente 

influenciado pelo novo paradigma da produção social da saúde, retratando o maior interesse 

dos pesquisadores por essa área de conhecimento nesse período. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 

2000; SEILD; ZANNON, 2004). 

Assim, a qualidade de vida corresponde a elementos de referência para noções 

relativas de conforto, bem-estar e realização individual e coletiva. Na sociedade moderna o 



30 

 

 

desemprego, exclusão social e violência são determinantes da negação da qualidade de vida 

do indivíduo. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

No entanto, apesar das diversas discussões sobre a temática, estudiosos ainda não 

chegaram a um consenso uniforme de definição para qualidade de vida. Essa indefinição 

atribui-se ao fato de tratar-se de um conceito evasivo e abstrato, subjetivo, complexo, 

indiretamente medido e que admite inúmeras tendências, levando, portanto, a distintas 

definições. (VIDO; FERNANDES, 2007).  

Para avaliarmos a qualidade de vida dos servidores da UFRN que vivem com 

condições crônicas, e o impacto destas no processo de trabalho dos mesmos, buscamos 

compreender primeiramente os significados e definições do termo “qualidade de vida 

relacionada à saúde” (QVRS).  

Há autores que buscam compreender o conceito de qualidade de vida, diferenciando 

do estado de saúde nos aspectos da saúde mental, funções físicas e funções sociais. No estado 

de saúde, o fator mais importante é a capacidade física. Enquanto que na qualidade de vida 

tornam-se importantes os indicadores da eficácia do impacto físico, de bem-estar psicológico 

e social. (PIMENTA et al., 2008; ROCHA, 2000; SEIDL; ZANNON, 2004).  

Já outros estudiosos consideram a qualidade de vida no somatório de fatores 

decorrentes da interação entre sociedade e ambiente, resultado da forma como o indivíduo 

produz e se reproduz socialmente, atingindo a vida no que concerne às suas necessidades 

biológicas e psíquicas, nos níveis orgânicos, psicológicos, sociais, comportamentais, materiais 

e estruturais. (LOUREIRO; FARO; CHAVES, 1997). 

Diante dessa indefinição conceitual, a OMS, através do grupo de estudos sobre 

qualidade de vida, realizou estudo multicêntrico, o qual estabeleceu um consenso entre 

pesquisadores sobre a definição de qualidade de vida, entendida como a percepção de cada 

indivíduo sobre sua posição na vida, inserido num contexto cultural e de sistema de valores 

nos quais vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. (THE 

WHOQOL GROUP, 1995).  

Vido e Fernandes (2007) ressaltaram em seu estudo que, apesar das melhorias das 

condições de vida dos países da América Latina, ainda é evidente a permanência de profundas 

desigualdades nas condições de vida e saúde entre países subdesenvolvidos, em determinadas 

regiões e grupos sociais, desencadeando consequentemente comprometimento e 

desigualdades na qualidade de vida. 
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A relação entre condições de vida, saúde e qualidade de vida aponta para o novo 

paradigma da determinação social do processo saúde/doença. Nos últimos anos, conferências 

mundiais e regionais têm debatido e ampliado o sentido do conceito de promoção da saúde, o 

qual constitui a estratégia-chave da discussão da qualidade de vida. Esse conceito foi 

definido, baseado na concepção atual dos determinantes da saúde: 1) o estilo de vida; 2) os 

avanços da biologia humana; 3) o ambiente físico e social; e 4) serviços de saúde. (MYNAIO; 

HARTZ; BUSS, 2000; SEILD; ZANNON, 2004). 

Buss (2000) comprovou a existência da relação entre boa saúde e qualidade de vida, 

e de condições inadequadas e doença, enfatizando que a saúde favorece a qualidade de vida e 

a doença dificulta os aspectos da vida humana, as relações sociais e de trabalho.  

No âmbito da saúde coletiva e das políticas públicas, há um interesse crescente pela 

avaliação da qualidade de vida, buscando dar subsídios à promoção da saúde na definição de 

prioridades, no racionamento de recursos, em intervenções ou na avaliação de políticas 

públicas, implantação de novas políticas e práticas de intervenção. (CAMPOS; NETO, 2008; 

SEILD; ZANNON, 2004).  

Esse novo modelo de atenção à saúde tem como eixo principal a promoção da saúde, 

partindo do conceito ampliado de saúde, com foco no processo social, objetivando a defesa da 

vida e o desenvolvimento humano, superando o modelo de intervenção e passando para 

práticas intersetoriais e conhecimentos interdisciplinares. (BUSS, 2000; CAMPOS; NETO, 

2008). 

O estudo realizado por Silva e Siqueira (2002) relacionou a condição crônica com a 

incapacidade para o trabalho em 100% das aposentadorias por invalidez na UFRN. As 

principais condições crônicas encontradas desencadeadoras da incapacidade laboral e 

comprometimento da qualidade de vida foram: cardiopatia grave, neoplasia maligna, 

transtornos mentais e comportamentais com e sem alienação, cegueira, paralisia irreversível, 

doença do sistema osteomuscular, AIDS e doença profissional.  

A presença de incapacidade parece ser um fator determinante na autoavaliação de 

saúde, pois ter pelo menos uma incapacidade para as atividades básicas de vida diária reduz a 

disposição de considerar a sua saúde como boa em até 23,8%, conforme verificado na 

pesquisa do Projeto SABE, da OPAS. (LEBRÃO; DUARTE, 2003). 

No entanto, Carr e Higginson (2001) chamam a atenção para o “paradoxo da 

incapacidade”, onde indivíduos com claras disfunções ou problemas de saúde não 
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necessariamente apresentem baixos escores nos questionários de avaliação da qualidade de 

vida. Isso deixa evidente a necessidade de um foco individual na avaliação da qualidade de 

vida. 

A questão sobre qualidade de vida vem assumindo importância, sobre vários 

aspectos, nos últimos anos, particularmente a respeito da avaliação ou mensuração, quer 

individualmente quer coletivamente. 

Os avanços terapêuticos e tecnológicos aumentaram bastante a sobrevida das pessoas 

com condições crônicas. No entanto, permanecem complicações ou sequelas com as quais os 

indivíduos sobrevivem por vários anos. O fato de sobreviver, às vezes por longos períodos de 

tempo, não significa dizer que “vivem bem”, pois quase sempre apresentam limitações para 

prática de atividades da vida diária. (LAURENTI, 2003).  

Avaliar a qualidade de vida do servidor em condições crônicas torna-se importante, 

pois subsidiará as políticas de promoção à saúde, o tratamento e controle da doença, 

contribuindo para o aumento da sobrevida dessa parcela de servidores, o que pode ainda não 

significar a promoção da qualidade de suas vidas. 

Qualidade de vida é uma temática de interesse em estudos com pessoas vivendo com 

condições crônicas de saúde. Por acreditar que toda doença é multidimensional, e afeta 

potencialmente todos os aspectos da vida pessoal e familiar, a escolha de um instrumento 

holístico é de extrema importância.  

Para mensuração da qualidade de vida, existem vários instrumentos já validados 

mundialmente, classificados em genéricos ou específicos. Os genéricos são utilizados para 

pessoas doentes ou sadias, servem para avaliar e comparar a QV de grupos específicos entre 

si, ou entre pessoas em condições crônicas e aquelas consideradas saudáveis. Já os específicos 

avaliam de forma individual e específica determinados aspectos da qualidade de vida. 

(CAMPOS; NETO, 2008; CASTRO et al., 2003; MENDONÇA, 2006; PIMENTA et al., 

2008). 

Em relação ao campo de aplicação, o uso do questionário de base populacional é 

mais apropriado para estudos epidemiológicos, planejamento e avaliação do sistema de saúde. 

Os mais frequentemente utilizados no mundo são: Sickness Impact Profile, Nottingham 

Health Profile, McMaster Health Index Questionnaire, Rand Health Insurance Study, The 

Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-36), Avaliação da 
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Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-100 e WHOQOL-bref). 

(CAMPOS; NETO, 2008; MENDONÇA, 2006; NOBREGA, 2009). 

Nas pesquisas brasileiras podemos destacar o Medical Outcome Study 36-Item Short 

Form (SF-36), traduzido e validado para o português, em estudo realizado com um grupo de 

pacientes com artrite reumatoide por Cicconelli et al. (1999), e que tem sido largamente 

utilizado. O SF- 36 é um questionário genérico de avaliação de qualidade de vida, 

multidimensional, composto por 36 questões enfocando oito domínios distintos. (CASTRO et 

al., 2003; PIMENTA et al., 2008; ZATTA et al., 2009).  

Alguns autores relatam a relação entre QV e a influência sofrida pela impossibilidade 

de satisfação das necessidades individuais. Com base nisso, estudos realizados evidenciaram 

que a QV afeta a saúde, e, consequentemente, influencia fortemente o conceito que as pessoas 

formulam da sua própria qualidade de vida. (DANTAS; GÓIS; SILVA, 2005; GÔMEZ, 2004; 

PEREIRA et al., 2003). 

Nóbrega (2009) realizou um estudo transversal para analisar a qualidade de vida de 

pacientes com úlcera venosa (UV), atendidos no ambulatório de um hospital em Natal/RN, e 

utilizou o instrumento WHOQOL-bref e WHOQOL-old. Constatou que a QV de pessoas com 

UV foi considerada insatisfatória quando comparada com o tempo de lesão atual superior a 

cinco anos. 

Pimenta et al. (2008) avaliou a qualidade de vida de 87 aposentados residentes em 

Belo Horizonte, com aplicação do questionário SF-36 validado. Os resultados mostraram que 

as pessoas que mantiveram alguma atividade diária após a aposentadoria, seja prática de 

atividade física ou outro trabalho, apresentaram melhor qualidade de vida. Também concluiu 

que o SF-36 é um instrumento adequado, rápido e fácil para ser aplicado ao idoso. 

O estudo de Campolina, Dini e Ciconelli (2011) buscou avaliar o impacto da doença 

crônica na qualidade de vida de idosos da comunidade, no Município de São Paulo, utilizando 

o instrumento genérico SF-36. Os dados revelaram que o aumento do número de morbidades 

e o aumento da idade influenciam negativamente de modo significativo nos vários domínios 

da qualidade de vida do idoso. 

Mendonça (2006) aplicou o questionário WHOQOL-bref num grupo de 62 pacientes 

com insuficiência renal crônica em hemodiálise, e em 58 pacientes pós-transplantados, do 

Estado do Rio Grande do Norte, e evidenciou que todos os indivíduos do grupo de pós-
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transplantados obtiveram maiores escores de qualidade de vida quando comparados ao grupo 

em hemodiálise. 

Avaliar a qualidade de vida de pessoas com doenças crônicas tem sido objeto de 

investigação na área da saúde, considerada um importante fator na avaliação dos resultados de 

diferentes procedimentos terapêuticos e para determinar o impacto do cuidado de saúde 

quando a cura não é possível. Estão sendo investigados não apenas os aspectos relacionados à 

redução dos sintomas e prolongamento da vida, mas também à sobrevida do doente e a como 

a qualidade de vida se apresenta para ele próprio e para a sociedade. (DANTAS; GÓIS; 

SILVA, 2005).  

Tendo em vista a variabilidade do conceito de qualidade de vida e sua subjetividade, 

para que se possa melhor orientar as políticas de saúde da UFRN é imprescindível conhecer 

os aspectos subjetivos e objetivos da QV dos servidores em condição crônica de saúde, nos 

componentes físico, social e emocional, relacionados ao bem-estar, à felicidade, à realização 

pessoal e outros comportamentos que indicam qualidade de vida.  

Na busca pela qualidade de vida dos servidores em condição crônica, não basta os 

tratamentos sofisticados, são necessários o resgate e a valorização do paciente como pessoa, 

com sua forma individual de pensar e agir. Nessa perspectiva, a Enfermagem constitui o 

elemento principal para promoção da QV, pois desempenha no seu cotidiano as ações de 

promoção e proteção à saúde, estando mais próxima dos aspectos relevantes dos servidores, 

como condições materiais, sociais, políticas, culturais e da subjetividade do cliente. 

(CESARINO; CASAGRANDE, 1998). 

 

 

3.3 QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA EM CONDIÇÃO CRÔNICA DE SAÚDE 

 

Os avanços da saúde pública e as mudanças no perfil de mortalidade da população, 

após os anos de 1960, proporcionaram alterações no quadro de morbimortalidade da 

população, caracterizando acentuada queda na mortalidade por doença infecciosa e parasitária 

e aumento significativo na incidência de doenças crônicas em faixas etárias cada vez mais 

jovens. (BARRETO; FIGUEIREDO, 2009; MARCON et al., 2005).  

Gradativamente, o problema, antes enfrentado apenas pelas populações dos países 

desenvolvidos, passa a existir nos países em desenvolvimento. Isso é reflexo das grandes 
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mudanças que estão ocorrendo, decorrentes dos avanços tecnológicos, consumismo 

desenfreado do capitalismo, do estilo de vida das pessoas, sobretudo relacionados aos hábitos 

alimentares, nível de atividade física e fumo.  A nova rotina adotada pelas pessoas é fruto da 

urbanização, industrialização, desenvolvimento, e crescente globalização do mercado 

mundial. (OPAS, 2007). 

Atualmente, as doenças crônicas se configuram como a principal causa de 

mortalidade e incapacidade no mundo, correspondendo a 59% dos 56,5 milhões de óbitos 

anuais e 45,9% do total de enfermidades. São responsáveis por 60% de todo o ônus 

decorrente de doenças no mundo. O crescimento é tão vertiginoso que, no ano de 2020, 

estima-se que 80% da carga de doença dos países em desenvolvimento devem advir de 

problemas crônicos. (OPAS, 2007; OPAS, 2003; OMS, 2003). 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2007) mostra indicadores 

preocupantes para a saúde pública da América Latina, pois apontam as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) como responsáveis por duas de cada três mortes na população geral. 

Ainda apresenta as doenças cardiovasculares, as crônicas obstrutivas das vias respiratórias, o 

câncer e o diabetes mellitus como sendo as mais prevalentes e de interesse público, nas quais 

se concentram a maioria dos programas de saúde dos governos. 

Os fatores de risco que mais contribuem para as doenças crônicas são obesidade, 

dislipidemia, hipertensão, fumo e álcool (OPAS, 2007). No entanto a urbanização, o 

sedentarismo, o padrão dietético-nutricional pouco salutar e a comercialização mundial de 

produtos nocivos à saúde, como o cigarro e álcool, e a violência urbana também são fatores 

que contribuem para o desfecho desfavorável da exacerbação dos agravos crônicos à saúde da 

população. (BRASIL, 2009b). 

Segundo estimativa recente da OMS (2003), esses sete fatores de risco fazem parte 

da lista dos 14 fatores de maior relevância para a carga global de doença. Em países como o 

Brasil, os mesmos sete fatores de risco constam da lista dos nove fatores que mais causariam 

mortes e adoecimento à população. 

A doença crônica pode começar como uma condição aguda, aparentemente 

insignificante, e que se prolonga através de episódios de exacerbação e de remissão. Embora 

seja passível de controle, o acúmulo de eventos e as restrições impostas pelo tratamento 

podem levar a uma drástica alteração na qualidade de vida destas pessoas. (MARTINS; 

FRANÇA; KIMURA, 1996). 
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Para Ramos-Cerqueira e Crepaldi (2000) qualidade de vida poderia ser entendida, do 

ponto de vista prático, como a quantificação do impacto do processo saúde/doença na vida 

diária e no bem-estar do indivíduo de maneira formal e padronizada.  

A qualidade de vida (QV) tem se tornado importante critério na avaliação da 

efetividade de tratamentos e intervenções na área da saúde. Esses parâmetros têm sido 

utilizados para analisar o impacto das doenças crônicas no cotidiano das pessoas, e, para isso, 

é necessário avaliar indicadores de funcionamento físico, aspectos sociais, estado emocional e 

mental, da repercussão de sintomas e da percepção individual de bem-estar. (SUZUKI, 2002). 

 A relevância dos indicadores de QV é fundamental não só por ser um aspecto básico 

de saúde, como também porque permite mostrar a relação existente entre a QV, a morbidade e 

a mortalidade. (MACHADO; CAR, 2003). 

As doenças crônicas provocam mudanças na vida das pessoas, não só na estrutura e 

funcionamento dos órgãos, mas também nas condições e qualidade de vida, com o 

desenvolvimento da necessidade de novos hábitos, revisão de papéis sociais e da incorporação 

da doença em seu processo de viver. (SILVA; MEIRELLES; SOUZA, 2004). 

Estudos mostram que pessoas com doença crônica associam qualidade de vida 

principalmente a três fatores: bem-estar material, físico e emocional, onde consideram itens 

como moradia, alimentação, segurança financeira, emprego, “estar saudável”, sensação de 

tranquilidade, paz, amor e alegria como as características mais importantes para sua qualidade 

de vida. Ainda associam qualidade de vida com aspectos referentes a lazer, relacionamento 

familiar e social, desenvolvimento pessoal, independência e espiritualidade, citados em menor 

frequência do que os fatores anteriores. (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). 

Vários estudos têm enfocado a relação entre qualidade de vida e o aspecto religioso 

(espiritual). Geralmente o aspecto da espiritualidade surge quando as pessoas se deparam com 

uma descompensação da doença crônica, com a presença de dor ou com a morte. Diante 

dessas situações, se apegam facilmente a práticas religiosas como estratégias para enfrentar o 

sofrimento e melhorar a qualidade de vida. (PANZINI et al., 2007). 

Os indivíduos com doenças crônicas possuem vários medos, entre eles, o medo da 

incapacidade, que gera a ansiedade pela possibilidade de tornar-se dependente de outrem para 

a satisfação das necessidades da vida diária. Também fazem parte das necessidades dessas 

pessoas o auxílio no cuidado corporal, precisar de companhia para sair e a restrição ou 

alteração dos hábitos alimentares. (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). 
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As mudanças internas e pessoais das necessidades humanas básicas, a partir das 

quais cada indivíduo percebe sua qualidade de vida, ocorrem devido aos fenômenos 

psicológicos de adaptação à doença, estratégias de enfrentamento e autoimagem, além de 

outros componentes afetivos e cognitivos. (ALLISON, 1997). 

Toda esta problemática vivenciada pela pessoa com doença crônica pode levar ao 

isolamento social, a um aumento da depressão e diminuição das expectativas de melhora, 

contribuindo para um sentimento de desesperança e solidão. 

Esta realidade nos preocupa bastante, pois as doenças crônicas apresentam aspectos 

limitantes, desgastantes e de sofrimento para as pessoas acometidas. Assim como também 

requerem onerosos recursos financeiros e humanos dos serviços públicos, uma vez que essa 

população apresenta um maior consumo dos serviços de saúde, onde as internações 

hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do leito é maior do que nas doenças 

agudas. Em geral, os indivíduos com doença crônica perduram por vários anos e exigem 

acompanhamento médico e de equipes multidisciplinares permanentes e intervenções 

contínuas.  (MARCON et al., 2005). 

Nesse contexto, cabe aos profissionais de saúde intervir na realidade para atenuar os 

fatores determinantes dos riscos. Os fatores de risco modificáveis para as doenças crônicas, 

por exemplo, são bastante conhecidos; as mudanças nos hábitos alimentares, na atividade 

física e no controle do fumo resultariam num impacto substancial para a redução das taxas 

dessas doenças, num curto período de tempo (OPAS, 2003). Para que isso ocorra, é 

necessário, no mínimo, investimentos em educação, saúde, cultura e lazer, com envolvimento 

dos enfermeiros e demais profissionais de saúde, objetivando sensibilizar a população quanto 

à adoção de práticas saudáveis de vida. 

Propostas de ações para o controle e tratamento das doenças crônicas têm como 

orientação a inserção da equipe multiprofissional. A interdisciplinaridade e o processo de 

troca entre os vários profissionais possibilitam a estruturação de uma prática de saúde 

ampliada. A enfermagem, dentro dessa equipe, tem fundamental importância no processo de 

tratar as doenças crônicas, pela possibilidade de ampliar a consciência crítica desses 

pacientes, no sentido de que os mesmos possam reconhecer seus pontos fortes e as 

fragilidades a que estão expostos no seu modo de vivenciar o trabalho e o seu cotidiano. 

(TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 2007). 
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Não basta avançar em tratamentos capazes, sobretudo, de prolongar a vida, como 

muito se investiu até agora. É nítido que aumentar quantitativamente a sobrevida dos 

pacientes com doença crônica nem sempre produz um impacto qualitativo que garanta a 

recuperação significativa do seu estado físico, emocional e social. Assim sendo, considerando 

as causas das doenças crônicas como múltiplas e complexas, são necessárias ações 

permanentes que enfoquem, além do aspecto da saúde, os fatores sociais, econômicos e 

culturais, determinantes dessa condição crônica. 

Em médio e longo prazo, desenvolver as ações de promoção à saúde baseadas nos 

dados de qualidade de vida, assim como nos aspectos da determinação social das doenças, 

trará inúmeros benefícios, para o indivíduo, a sociedade e a economia, como a redução das 

aposentadorias precoces, diminuição do índice de internação hospitalar, maior produtividade 

no mercado de trabalho, motivação para o trabalho, redução do absenteísmo, redução dos 

custos pessoais, melhoria da autoestima, diminuição do impacto da doença sobre a saúde, 

melhor adesão ao tratamento, mudança no estilo de vida, entre outras vantagens que poderiam 

ser potencializadas. 

 

 

3.4 CUIDADO DE ENFERMAGEM PARA OS PORTADORES DE CONDIÇÃO 

CRÔNICA DE SAÚDE 

        

Desde os primórdios da humanidade o cuidado faz parte da vida do ser humano 

como resposta ao atendimento às suas necessidades. Quando se refere ao cuidar em 

Enfermagem, o profissional enfermeiro tem a prática do cuidado pautada em conhecimento 

científico, habilidades práticas, pensamento crítico e criatividade, visando a resolutividade às 

respostas da população frente aos fenômenos de saúde. (BALDUINO; MANTOVANI; 

LACERDA, 2009). 

O conceito de processo de cuidar remete à necessidade de se estabelecer uma relação 

solidária com aquele que é cuidado, importar-se com ele, compreendê-lo em suas 

necessidades próprias, respeitar suas limitações e estimular suas potencialidades. 

(BALDUINO; MANTOVANI; LACERDA, 2009; BELLATO et al., 2007). 

Diante do cenário atual do mundo, no qual se observa um aumento acelerado no 

número de pessoas convivendo com condições crônicas de saúde, a Enfermagem tem se 
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deparado com o desafio de prestar uma assistência holística, contemplando esses usuários em 

todas as suas dimensões: física, emocional e espiritual. (OPAS, 2003; SHIMIZU; 

GUITIERREZ, 2007).   

As dificuldades em lidar com as condições crônicas tornam-se mais complexas, 

devido ao somatório progressivo de limitações físicas e alterações emocionais ocorridas, 

incluindo o comprometimento de sua identidade (GREEG; ROBERTUS; STONE, 1989). A 

cronicidade gera grande sofrimento, contribui para reduzir a autonomia do indivíduo e limitar 

o seu papel social, implicando na degradação da qualidade de vida. (COSTA; ALVES; 

LUNARDI, 2006; FREITAS; MENDES, 2007; TRENTINI et al., 2008).  

 É notável ainda a complexidade de múltiplas situações que envolvem as condições 

crônicas de saúde e que dificultam a viabilização da atenção à saúde dessas pessoas. Desde o 

tratamento, que é contínuo, e em determinadas ocasiões muito invasivo, doloroso e provoca 

efeitos indesejáveis, às recidivas no quadro, com as complicações que exigem hospitalizações 

prolongadas e onerosas. (FREITAS; MENDES, 2007). 

O enfermeiro, ao assumir o cuidado de pessoas em "condição crônica", deve 

diferenciar o que é objetivo para si e a situação real em que vivem essas pessoas e famílias, 

considerando fatores culturais, religiosos, sociais e psicológicos nas condutas expressas, que 

demandam atenção profissional. (FREITAS; MENDES, 2007; TOLEDO; RODRIGUES; 

CHIESA, 2007). 

O documento “Cuidados inovadores para as condições crônicas”, da Organização 

Mundial de Saúde (2003), destaca que o paciente portador de doença crônica requer cuidados 

planejados que atendam às suas necessidades básicas e proporcionem atenção integrada. Essa 

assistência engloba tempo, cenário da saúde e cuidadores, além de capacitação que torne o 

paciente apto a cuidar de si mesmo em sua residência. O paciente e seus familiares precisam 

de suporte, de apoio para a prevenção ou administração eficaz dos eventos crônicos. 

Apesar de as condições crônicas raramente serem curáveis, elas são passíveis de 

serem gerenciadas pelos serviços de saúde, pelo próprio indivíduo e pela família, e esse 

processo adquire importância ímpar na qualidade de vida dessas pessoas, visto que assumirão 

um papel ativo na condução do seu próprio problema de saúde. (SOUZA, 2006). 

De acordo com a OMS (2003), existem crescentes evidências de várias partes do 

mundo sugerindo que, ao receberem tratamento eficiente, apoio ao autogerenciamento e 

seguimento regular, os pacientes apresentam melhoras. As evidências também demonstram 
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que sistemas organizados de assistência (não apenas profissionais da saúde individualmente) 

são essenciais para produzir resultados positivos.  

Dessa forma, torna-se evidente que o atendimento aos usuários com condição 

crônica de saúde requer uma equipe multiprofissional e capacitada para acolhê-los de maneira 

eficiente na busca por solução para seus problemas. (BELLATO et al., 2007). 

Maruyama et al. (2009), a partir da realização de um relato de experiência, 

identificou que a Enfermagem tem se preocupado em propiciar o apoio para que as pessoas 

em condição crônica e suas famílias possam autogerenciar as suas necessidades de cuidados.  

Dentro de uma equipe multiprofissional, a Enfermagem tem uma responsabilidade 

importante no processo de tratar as doenças crônicas, pela possibilidade de sensibilizar uma 

visão crítica nesses pacientes, no sentido de que os mesmos possam reconhecer os seus 

potenciais de fortalecimento/desgastes a que estão expostos no seu modo de vivenciar o 

trabalho e o seu cotidiano. (TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 2007). 

Diversos estudos realizados com pacientes com condições crônicas, como, por 

exemplo, a hanseníase, diabetes mellitus, cardiopatias e úlceras venosas, mostraram a 

importância da atuação do profissional enfermeiro e de suas ações educativas para a 

promoção do bem-estar, aumento da qualidade de vida e para uma assistência de qualidade a 

esse grupo de pessoas. (COMIOTTO; MARTINS, 2006; BALDUINO; MANTOVANI; 

LACERDA, 2009; SILVA et al., 2009; SILVA; LOPES, 2006). 

Nesse sentido, o contato mais próximo e prolongado com a realidade da dificuldade 

do convívio com a doença crônica proporciona à Enfermagem momentos oportunos para a 

educação em saúde. (COMIOTO; MARTINS, 2006; XIMENES; MELO, 2005). A tradição 

de educar os pacientes sobre a importância de seus cuidados com a saúde torna o enfermeiro 

um componente-chave para a qualidade do cuidado. (OERMANN; TEMPLIN, 2000). 

Para Bellato et al. (2007), o processo de aprendizagem é um fator essencial e 

insubstituível na eficácia do tratamento e deve se dar de maneira paulatina e cuidadosa, sendo 

os profissionais de saúde corresponsáveis por esse processo.  

Ainda na perspectiva de educação em saúde, os temas abordados devem englobar 

desde a compreensão do processo patológico pelo paciente, o tratamento através do 

autocuidado, à prevenção de complicações, dentro de uma visão de um estilo de vida mais 

saudável. (XIMENES; MELO, 2005). 
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É imprescindível destacar que esse processo educacional deve estimular a autonomia 

dos usuários que convivem com condições crônicas de modo que estes possam se cuidar com 

segurança, de maneira continuada e prolongada, ter habilidade no manejo de sintomas e de 

mudanças no estilo de vida inerentes a viver com uma condição crônica.  (BELLATO et al., 

2007). 

É importante ressaltar que os usuários de saúde não são consumidores apenas, por 

exemplo, das orientações, dos grupos educativos, eles são, além disso, agentes/coprodutores 

de um processo educativo. Possuem uma dupla dimensão no processo: são ao mesmo tempo 

objeto de trabalho dos agentes educativos e sujeitos de sua própria educação. A construção de 

um cuidado aderente às necessidades dos grupos sociais incorpora essa dimensão educativa 

emancipatória. (TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 2007). 

Diante do panorama apresentado, as doenças crônicas merecem mais atenção dos 

órgãos públicos, no sentido de favorecer políticas que considerem a compreensão de que o 

processo saúde/doença é socialmente determinado. (TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 

2007). 
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4 METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal com dados prospectivos e abordagem 

quantitativa, realizado no Departamento de Assistência ao Servidor – DAS da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, no Município de Natal/RN. 

A pesquisa descritiva objetiva primordialmente a descrição das características de 

uma determinada população ou fenômeno, ou ainda o estabelecimento de relação entre 

variáveis. Também busca registrar e analisar os elementos da pesquisa, correlacionando e 

consolidando os fenômenos para chegar ao resultado final de acordo com a natureza do objeto 

da pesquisa. (CÁS, 2008; GIL, 2009). 

O estudo transversal é empregado para avaliação da exposição e desfecho num 

mesmo espaço de tempo, com os fenômenos sobre o estudo obtidos durante o período de 

coleta de dados, sendo apropriado para descrever a situação, o status do fenômeno, ou as 

relações entre os fenômenos num dado momento. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

O enfoque quantitativo permitiu mensurar parte dos parâmetros estabelecidos através 

da coleta sistemática de informações numéricas, mediante condições de muito controle, 

analisando essas informações através de estatística, para então classificar, analisar e 

estabelecer a relação entre causa e efeito. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004) 

A pesquisa realizou-se no DAS, unidade vinculada à Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos – PRH da UFRN, destinada ao atendimento à saúde do servidor, a qual desenvolve 

ações de vigilância e promoção à saúde, perícia em saúde e assistência primária 

multidisciplinar, contando com uma equipe de médico, enfermeiro, odontólogo, farmacêutico, 

nutricionista, psicólogo, assistente social, engenheiro do trabalho, técnico de enfermagem, 

técnico em segurança do trabalho, entre outros. 

No âmbito da unidade são desenvolvidas diversas ações para o servidor, tais como: 

consultas individuais, atendimentos coletivos nos Projetos de Prevenção da Hipertensão, 

Diabetes e Obesidade, DST/AIDS, Dependência Química, Biopsicossocial e Vida com 

Maturidade, perícia em saúde, exame periódicos de saúde ocupacional, emissão de laudos 

ambientais, pareceres técnicos, nexo causal de acidente em serviço e doença profissional, 

readaptação, visita domiciliar, entre outras atividades afins. 

Para prestação da assistência o DAS dispõe de equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, a qual desenvolve ações da maior relevância, objetivando à promoção à 
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saúde, proteção da integridade biopsicossocial dos servidores, prevenção de agravos à saúde 

do servidor e detecção precoce das doenças relacionadas ou não ao trabalho na UFRN.  

Optamos em desenvolver o estudo no DAS devido a ser órgão de referência para a 

execução das políticas de atenção à saúde do servidor no âmbito da universidade, bem como 

unidade oficial de Perícia em Saúde e campo de atuação profissional da mestranda. 

Atendendo por mês, em média, 200 servidores técnico-administrativos e docentes da UFRN 

em condição crônica de saúde, para acompanhamento, tratamento e/ou licenciamento médico. 

A população alvo deste estudo consistiu nos servidores que foram atendidos por um 

dos membros da equipe multiprofissional, no ambulatório do DAS/PRH, no período de três 

meses da coleta de dados. Durante o período compreendido entre 1º de março de 2011 e 27 de 

maio de 2012, houve diminuição no número de atendimentos para 155 atendimentos/mês, em 

virtude de afastamentos e férias de alguns profissionais, bem como pelos momentos de 

paralisação em prol do movimento grevista. 

Tendo em vista o fluxo de atendimento mensal no DAS, estimou-se para o período 

da coleta uma população aproximada de 465 servidores (N=465), cuja prevalência das 

condições crônica de saúde, segundo informações da OMS (2003) e Silva e Siqueira (2002), é 

em torno de 40%.  

 Para o cálculo da amostra dos servidores em condição crônica de saúde, utilizamos 

as seguintes fórmulas. (BARBETTA, 2007, p.58): 

 

 N = tamanho da população 

  E0 = erro amostral tolerável (5%) 

  n0 = primeira aproximação do tamanho da amostra 

 

 

 

  n = tamanho da amostra 

 

 

 

 

 

n0 =     1__ 

               E0² 

  

n =    N . n0 _ 

N + n0 
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Cálculo do número de servidores em condições crônicas de saúde: 

 

  N = 465 (155x3) 

  n0 = 400 

 

Então: n = 465 X 400 / 465 + 400 = 215,02 

 

Sendo assim, a amostra foi composta a partir da demanda espontânea do serviço de 

saúde do DAS e por acessibilidade, no período de três meses equivalentes à coleta de dados, 

totalizando 215 servidores da UFRN portadores de morbidades definidas como condição 

crônica, tais como: doença crônica não transmissível, transtorno mental persistente, doença 

transmissível de longa duração e deficiência física contínua e estrutural. (Organização 

Mundial de Saúde, 2003).  

Para seleção da amostra, elegemos os seguintes critérios de inclusão: ser servidor 

ativo ou inativo do quadro funcional da UFRN, ter pelo menos uma condição crônica de 

saúde, procurar o DAS para atendimento ambulatorial de qualquer espécie, ter condição 

cognitiva de responder ao instrumento.  

Quanto aos critérios de exclusão: servidores da UFRN à disposição em outra 

instituição, servidor público de outros órgãos, funcionários terceirizados ou por serviço 

prestado, solicitar saída do estudo.   

Para realização desta pesquisa utilizamos dois instrumentos de coleta de dados. O 

primeiro instrumento, um formulário estruturado de entrevista composto por caracterização 

sociodemográfica, ambiental, laboral e de saúde dos servidores (APÊNDICE B), elaborado 

com base nos aspectos citados na literatura que influenciam na qualidade de vida, como: 

fatores sociais e demográficos, econômicos, de trabalho, educação, alimentação, moradia, 

hábitos de vida, lazer, clínicos e assistenciais. (CAMPOS; NETO, 2008; MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2000; NOBREGA, 2009; SEILD; ZANNON, 2004).  

O segundo instrumento de coleta de dados para avaliação da qualidade de vida 

relacionado à saúde foi o questionário Medical Outcome Study 36-Item Short Form (SF-36) 

(ANEXO B), por ser de prática e fácil aplicação e compreensão, relativamente curto e que 

habitualmente demanda um tempo entre 10 e 15 minutos para preenchimento. (PIMENTA et 

al., 2008). 
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Destacamos que o SF-36 caracteriza-se como um instrumento de avaliação genérica 

de saúde. Foi desenvolvido no final dos anos de 1980 nos EUA, na língua inglesa, para 

avaliar a qualidade de vida. Através de escore de pontuação, revela-se de fácil administração e 

compreensão, além de ser conciso. Traduzido para o português, adaptado culturalmente e com 

as propriedades de medidas de reprodutividade validadas junto à população brasileira em 

1997, em um estudo realizado com pacientes brasileiros portadores de artrite reumatoide. 

(CICONELLI, 1999). 

O SF-36 é um instrumento multidimensional, composto de 36 questões inseridas em 

oito domínios: capacidade funcional (10 itens), limitações por aspectos físicos (4 itens), dor (2 

itens), estado geral de saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos 

emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens), e mais uma questão comparativa entre a saúde 

atual e há de um ano atrás. (CAMPOS; NETO, 2008; CICONELLI, 1999; ZATTA et al., 

2009). 

Os resultados dos escores foram calculados com base nos valores das questões e 

transformados em escores por domínios, onde 0 (zero) corresponde ao valor mínimo e 100 ao 

máximo. Assim, quanto mais próximos os valores das escalas do SF-36 estiverem de zero, 

mais insatisfeito se encontrará o servidor acerca daquele domínio, consequentemente o escore 

total baixo reflete percepção negativa da qualidade de vida. (CAMPOS; NETO, 2008; 

CICONELLI, 1999; ZATTA et al., 2009). 

Mediante os resultados dos domínios, calculamos os escores da dimensão saúde 

física, através da média dos domínios capacidade funcional, aspecto físico, dor, estado geral 

de saúde e vitalidade, permitindo visualizarmos de maneira ampla a relação dos servidores 

com os aspectos físicos e a interferência das condições crônicas sobre eles. (CICONELLI, 

1999). 

Da mesma forma, a dimensão saúde mental foi calculada pela média dos domínios 

função social, aspectos emocionais, saúde mental, estado geral de saúde e dor, possibilitando 

percebermos o estado psicológico, e as relações sociais do servidor e a influência das CCS 

sobre o mesmo. Reafirmamos que o instrumento ainda dispõe de uma questão utilizada 

somente para se avaliar como o indivíduo está hoje em comparação há um ano. Esta 

pontuação não está incluída nos domínios. (CICONELLI, 1999). 
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Marconi e Lakatos (2008) definiu variável como uma unidade de medida que avalia 

um conceito operacional que contém ou apresenta valores, aspecto, propriedades ou fator, 

discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração. 

As variáveis podem apresentar duas características principais. A primeira refere-se 

aos aspectos observáveis de um fenômeno. A outra apresenta variações ou diferença em 

relação ao mesmo ou a outro fenômeno. (RICHARDSON, 1999). 

As variáveis são classificadas em dependentes e independentes. A dependente é fator 

que aparece, desaparece ou varia à medida que o investigador tira ou modifica a variável 

independente. Consiste nos valores dos fenômenos (fatores) a serem explicados ou 

descobertos, por serem influenciados, determinados ou afetados pela variável independente. 

(MARCONI; LAKATOS, 2008). 

Foi considerada como variável dependente a qualidade de vida do servidor, 

categorizada conforme os oito domínios do questionário SF-36, possibilitando a mensuração 

da qualidade de vida, nos aspectos citados no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Caracterização dos componentes do questionário SF-36. Natal, 2011 

COMPONENTES DO QUESTIONÁRIO SF-36 CATEGORIZAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO 

Capacidade funcional Não; Sim (Qual grau de dificuldade?) 

Limitações por aspectos físicos Sim; Não 

Dor Última semana; Nas quatro últimas semanas 

Estado geral de saúde Atual; Um ano atrás;  

Vitalidade Como se sente nas quatro últimas semanas 

Aspectos sociais De que maneira são interferidos?; Quanto 

interfere? 

Aspectos emocionais Sim; Não 

Saúde mental Como se sente nas quatro últimas semanas 

Fonte: próprio pesquisador. 

 

A variável independente consiste nos fatores que podem ser manipulados pelo 

investigador, para assegurar a relação do fator com o fenômeno observado. É condição ou 

causa para determinado resultado, efeito ou consequência. É aquela que influencia, determina 

ou afeta outra variável. (MARCONI; LAKATOS, 2008). 

Diante dessa definição, elencamos como independentes as variáveis de 

caracterização sociodemográfica, ambiental e condições crônicas de saúde, para 
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identificarmos o perfil da população estudada. Levantamos alguns itens considerados 

importantes nos relatórios da OMS e OPAS, desencadeantes de aspectos referentes ao 

comprometimento da qualidade de vida dos indivíduos em condições crônicas de saúde. 

Além dos aspectos mencionados abaixo, existem outros também considerados 

influenciáveis para comprometimento da qualidade de vida, como: saúde, alimentação, lazer, 

tabagismo, etilismo, atividade física, trabalho e acesso a serviços básicos (saneamento, água, 

saúde), conforme mostram os estudos de Campos e Neto (2008); Minayo, Hartz e Buss, 

(2000); Nóbrega (2009); Seild e Zannon (2004). Assim sendo, o Quadro 2 apresenta a 

descrição das variáveis independentes de fatores de risco possíveis de causar interferência nos 

índices mensuráveis de qualidade de vida. 

 

 

Quadro 2. Categorização das variáveis de sociodemográfica e ambiental, dos servidores da 

UFRN em condições crônicas de saúde, usuários do DAS. Natal, 2011 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS E 

AMBIENTAIS 

CATEGORIZAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO 

Sexo Feminino; masculino  

Idade Em anos 

Procedência Natal; demais cidades  

Estado civil Solteiro; viúvo; divorciado; casado/união estável 

Escolaridade Em anos  

Renda familiar Em salários mínimos 

Filhos Não; Sim (Quantos?) 

Religião Católico; protestante; outra (Qual?) 

Raça (cor) Branca; Negra; Parda; Mestiço; Índio; outra 

Habitação Própria; alugada; cedida; hospedagem; outra (Qual?) 

Fornecimento d’água Sim; Não 

Coleta de lixo Sim; Não 

Destino de dejetos Fossa; Rede pública; outro (Qual?) 

  Fonte: próprio pesquisador. 

 

 

Para caracterização das variáveis de saúde no quadro seguinte, agrupamos as 

morbidades existentes por categorias classificadas como condição crônica de acordo com a 

OMS em: doenças transmissíveis persistentes, que englobam HIV/AIDS, tuberculose, 

hanseníase e hepatite B; as não transmissíveis crônicas degenerativas, referentes às doenças 

cardiovasculares, respiratórias obstrutivas, neurológicas, câncer e diabetes, entre outras; os 
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transtornos mentais persistentes relacionados à depressão e esquizofrenia; e por fim a 

deficiência física contínua estrutural, consistindo nas amputações, deficiência visual, 

locomotora, auditiva, independente da etiologia. Também buscamos identificar formas de 

acesso a serviços de saúde e tratamento médico elencadas a seguir. 

O Quadro 3 descreve a categorização das variáveis de saúde e fatores de riscos. 

 

Quadro 3. Caracterização das variáveis de saúde e fatores de risco dos servidores da UFRN em 

condições crônicas de saúde, usuários do DAS. Natal, 2011 

VARIÁVEIS DE SAÚDE E 

FATORES DE RISCO 

CATEGORIZAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO 

Condição crônica  Não transmissível; transtorno mental cronificado; 

Transmissível persistente; deficiência física contínua e 

estrutural; outras (Qual?) 

Tempo de diagnóstico Em anos 

Uso de Medicamento Não; Sim (Quais?; Quantos ao dia?) 

Dor (Qual a frequência?; Onde?);  

Serviço de saúde DAS; SUS; Plano de Saúde; Particular; Outro (Qual?) 

Número consultas médicas por 

ano 

Quantidade?  

Projeto de convivência Não; Sim (Qual?) 

Restrição alimentar Não; Sim (Gordura; sal; açúcares; enlatados; alimentos 

semiprontos; outros – Qual?) 

Sedentarismo  Não; Sim (Qual atividade física?; Nº de 

vezes/semana?) 

Uso de bebida alcoólica Não; Sim (Qual?; Em que quantidade?) 

Tabagismo Não; Ex-Fumante; Sim (Quanto tempo?; Nº 

cigarros/dia?) 

Lazer Não; Sim (Qual?; Nº de vezes/semana?) 

 Fonte: próprio pesquisador. 

 

 

É notória a influência do trabalho sobre as condições de saúde do homem (servidor). 

Sabemos da profunda relação entre trabalho o e processo saúde/doença. Para Braga, Carvalho 

e Binder (2010), o trabalho é desencadeante de sofrimento, dor, adoecimento e morte 

decorrentes da exploração da classe e precarização das relações de trabalho. São os 

responsáveis pela piora das condições crônicas de saúde e desgaste da qualidade de vida.   

Apresentamos no Quadro 4 as variáveis laborais consideradas independentes 

(Marconi; Lakatos 2008). Elegemos a caracterização e histórico de trabalho do servidor em 

condições crônicas de saúde e a percepção da relação trabalho X saúde, trabalho X 
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absenteísmo e trabalho X qualidade de vida. 

Por fim as variáveis de categorização laboral dos servidores estão descritas no quadro 

a seguir. 

 

Quadro 4. Caracterização das variáveis laborais dos servidores da UFRN em condições 

crônicas de saúde, usuários do DAS. Natal, 2011 

VARIÁVEIS LABORAIS 
 

CATEGORIZAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO 

Profissão Qual? 

Cargo Qual? 

Situação funcional Ativo; Inativo 

Unidade de lotação Qual? 

Tempo de serviço Em anos 

Jornada de trabalho Horas semanais 

Avaliação potencial laboral Não; Sim (Qual?) 

Remoção Sim; Não; Em andamento 

Atividade laboral extra-UFRN Sim; Não 

Licença médica Quantas no último ano?; Somatório dos dias? 

Concepção da relação doença X trabalho Sim; Não 

Fonte: próprio pesquisador. 

 

 

O estudo seguiu os preceitos básicos dos Aspectos Éticos e Legais da Pesquisa 

Científica, estabelecidos na Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1997), sendo o projeto apreciado pela Comissão de Ética do Hospital Universitário 

Onofre Lopes – HUOL, com parecer favorável e Protocolo CEP/HUOL 488/2010 e CAAE nº 

0046.0.294.000.10 (ANEXO C). 

O Diretor do DAS emitiu consentimento positivo a favor da realização do estudo 

(ANEXO A). Os servidores foram esclarecidos quanto aos objetivos e à importância do 

mesmo, e para aqueles que aceitaram colaborar com a pesquisa foi registrado e assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A).   

A coleta de dados ocorreu de segunda a sexta-feira, nas manhãs e tardes, no 

ambulatório do DAS, nos meses de março a maio do ano de 2011, no momento em que os 

servidores aguardavam na sala de espera pelo atendimento. Realizamos entrevista para 

aplicação do formulário de caracterização sociodemográfica, ambiental, laboral e de saúde, e 

em seguida o questionário SF-36. Durante esse período, os servidores foram selecionados de 

maneira aleatória simples, atendendo aos critérios de inclusão e exclusão já citados. 
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Os dados coletados foram digitados e organizados em banco de dados eletrônico por 

meio de digitação em planilha do programa Microsoft Excel 2007, com vistas à obtenção dos 

escores dos domínios do instrumento SF-36. E exportados para programa estatístico Statical 

Package for Social Science (SPSS), versão 15.0, juntamente com os dados de caracterização 

sociodemográfica, de saúde e laboral, para melhor abordagem quantitativa descritiva e 

inferencial dos dados.   

Para a análise dos resultados, submetemos os dados ao tratamento estatístico 

descritivo para a caracterização dos aspectos sociodemográficos, de saúde e laborais, e fatores 

de risco. Utilizamos a distribuição de frequência relativa e absoluta para as variáveis 

categóricas nominais; os valores mínimos, máximos, as medidas de tendência central, média e 

mediana, de dispersão desvio padrão e variância, para os resultados das variáveis contínua e 

discreta.  

Na sequência, a estatística inferencial nos possibilitou identificarmos as correlações 

existentes entre a influência das condições crônicas de saúde sobre a qualidade de vida dos 

servidores ativos e inativos, e o nível de significância estatística adotado foi de 5%, (p < 

0,05), através da aplicação de testes estatísticos apropriados (DORIA FILHO, 2003): 

 

 ANOVA (analysis of variance) – Utilizamos a análise de variância para testar a variação 

entre três ou mais médias de grupos diferentes, devendo necessariamente a variável 

dependente ser contínua. Assim, aplicamos esse teste para compararmos a variação dos 

domínios, dimensões e escore total da qualidade de vida, mensurada pelo SF-36, com a 

quantidade de CCS, com as categorias das condições, a situação funcional. 

 Teste de Kruskal-Wallis – É um teste para comparação de médias de uma variável do tipo 

contínua com mais de dois grupos. Utilizamos esse teste para avaliarmos a variação das 

médias do escore total do SF-36, com os quatro tipos condição crônica de saúde, 

definidas como doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), transtorno mental 

persistente (TMP), deficiência física contínua e estrutural (DFCE) e doenças 

transmissíveis de longo prazo (DTLPs).  

 Teste de Qui-quadrado (χ²) – É um teste comumente usado para comparar dados 

nominais sem distribuição normal. Aplicamos para análise da variável número de 

condições crônicas e faixas de escores do SF-36, bem como para classificação de 

condições crônicas com situação funcional.  
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 Coeficiente de correlação de Pearson (r) - Utilizado para dados contínuos, mede o grau e 

a direção da correlação. Aplicamos em nosso estudo para verificarmos a relação existente 

entre as condições crônicas e os domínios e dimensões do SF-36. Sendo considerando 

r=0 para correlação linear ausente, r=0  inexistente, r= 0,1 a 0,49  fraca, r= 0,50 a 

0,74  média, r= 0,75 a 0,99  forte e r=1 perfeita, estando intimamente 

correlacionado, se positivo (+) as grandezas são diretamente proporcionais, e negativo (-), 

inversamente proporcionais. Com base nos valores de referência podemos analisar o grau 

de correlação existente de interferência dessas doenças na qualidade de vida global.  

 Coeficiente de correlação de Spearman (ρ) - Mede a intensidade da relação entre 

variáveis ordinais, não paramétricas. Os valores de referência variam entre -1 e +1. 

Usam-se os mesmos referenciais de positivo (+) e negativo (-) empregados na correlação 

de Pearson. Esse teste foi utilizado para verificar a correlação existente entre os tipos de 

condições crônicas e os domínios e dimensões do SF-36.  

 

Considerando os resultados das medidas, graus de correlação e significância, 

buscamos inferir sobre as associações e correlações pertinentes entre as condições crônicas de 

saúde que acometem os servidores da UFRN e sua qualidade de vida. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

Para uma melhor compreensão e apresentação dos resultados deste estudo, 

discorreremos inicialmente sobre a caracterização dos servidores atendidos no DAS, nos 

aspectos sociodemográficos, de saúde e laborais, identificando as condições crônicas de saúde 

às quais são acometidos. Posteriormente apresentaremos a caracterização dos domínios e 

dimensões da qualidade de vida mensurados através do questionário SF-36; e, por fim, 

mostraremos as correlações existentes entre os domínios e dimensões da qualidade de vida 

relacionados às condições crônica de saúde (CCS). 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, AMBIENTAIS, 

LABORAIS E DE SAÚDE  

 

Os participantes deste estudo incluem 215 servidores, sendo 153 ativos e 62 inativos 

(aposentados) da UFRN, os quais procuraram os serviços do DAS, no ambulatório, na perícia 

em saúde, ou nos projetos, durante o período da coleta de dados, e se enquadraram nos 

critérios de inclusão do estudo já citados anteriormente. 

A caracterização sociodemográfica dos servidores em estudo, apresentada na Tabela 

1, nos mostra o predomínio do sexo masculino (59,1%), com faixa etária entre 39 e 85 anos e 

média de 58,3 anos ± 8,04. Relacionado ao estado civil, a maioria era casada ou vivia em 

união estável (72,6%), de religião católica (76,3%), cor parda (50,7%), seguida da branca 

(40,9%), e negra (8,4%). 

Quanto à variável escolaridade, predominou o ensino médio (40,9%), seguido do 

ensino fundamental (27,4%). Ressaltamos a existência de servidores analfabetos (4,2%), 

apesar das políticas institucionais de incentivo à capacitação e qualificação. No entanto, ainda 

persistem no quadro da UFRN funcionários caracterizados como analfabetos, pois, até a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, o ingresso em cargo público não era 

condicionado à prévia habilitação em concurso público, e sim a processos seletivos para 

preenchimento de vagas. (BRASIL; 1988). 

Referente à procedência, a maioria dos servidores pesquisados residiam em Natal 

(77,2%), concentrados principalmente nos distritos Sul (40,4%) e Norte (32,5%), seguidos dos 
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municípios da Grande Natal (17,7%).
1
 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos servidores atendidos no DAS/UFRN 

segundo a situação funcional. Natal/RN, 2011 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 
TOTAL 

 Ativo Inativo 

n % n % n % 

Sexo 
Masculino 94 43,7 33 15,3 127 59,1 

Feminino 59 27,4 29 13,5 88 40,9 

 
 

      

Faixa Etária 
Até 59 anos 117 54,4 09 4,2 126 58,6 

60 anos ou mais 36 16,7 53 24,7 89 41,4 

 
 

      

Estado civil 

Casado/união estável 115 53,5 41 19,1 156 72,6 

Divorciado/desquitado 18 8,4 08 3,7 26 12,1 

Solteiro 12 5,6 06 2,8 18 8,4 

Viúvo 08 3,7 07 3,3 15 7,0 

 
 

      

Religião 

Católica 119 55,3 45 20,9 164 76,3 

Protestante 24 11,2 13 6,0 37 17,2 

Outra* 10 4,7 04 1,9 14 6,5 

 
 

      

Raça/Cor 

Parda 73 34,0 36 16,7 109 50,7 

Branca 70 32,6 18 8,4 88 40,9 

Negra 10 4,7 08 3,7 18 8,4 

 
 

 
   

 
 

Procedência 

Natal 114 53,0 52 24,2 166 77,2 

Grande Natal 30 14,0 08 3,7 38 17,7 

Interior 09 4,2 02 0,9 11 5,1 

 
 

 
   

 
 

Escolaridade 

Analfabeto 01 0,5 01 0,5 02 0,9 

Alfabetizado 01 0,5 06 2,8 07 3,3 

Fundamental 35 16,3 24 11,2 59 27,4 

Médio 63 29,3 25 11,6 88 40,9 

Superior 19 8,8 06 2,8 25 11,6 

Pós-graduação 34 15,8 - - 34 15,8 

TOTAL   153 71,2 62 28,8 215 100,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa.  

Nota: *Espiritismo, Judaísmo e Ateísmo  
       

                                                             
1 Pertencem à região da Grande Natal os seguintes municípios: Ceará-Mirim, Extremoz, São Gonçalo do 

Amarante, Macaíba, Parnamirim, Vera Cruz, Monte Alegre, São José do Mipibu, Nísia Floresta. 
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A partir dos resultados da Sinopse do Censo Demográfico e Preliminares do 

Universo do Censo Demográfico 2010 do IBGE, para os municípios brasileiros, é possível 

conhecermos o perfil demográfico da população natalense.  Algumas informações condizem 

com as encontradas no nosso estudo, como o predomínio de habitantes da cor parda (49,0%), 

seguida da branca (44,9%), e com idades semelhantes. Quanto ao sexo para a população, 

prevaleceu o feminino (52,9%), divergindo do sexo masculino da maioria dos servidores. 

(IBGE, 2011).   

Nesse sentido, a caracterização sociodemográfica identificada em foco apresenta 

semelhanças ao encontrado nos estudos realizados no âmbito do DAS referentes aos 

servidores usuários da unidade, por Costa (2009), Miranda et al. (2009), Saraiva (2007), Silva 

(2009) e Silva e Siqueira (2002). 

Referente ao nível de escolaridade, destacaram-se os bons índices como reflexos do 

Plano de Cargo e Carreira do Servidor Técnico Administrativo – PCCTA (Lei nº. 

11.091/2005), que reestruturou o desenvolvimento da carreira dos servidores técnico-

administrativos federais, pela progressão por capacitação profissional (Decreto nº.  5.707/06  –  

Política  Nacional  de Desenvolvimento de Pessoa), decorrente  da  obtenção  pelo  servidor  

de certificação  em  programa  de  capacitação, compatível com o cargo ocupado e o ambiente 

organizacional. (BRASIL, 2005; BRASIL, 2006a). 

Há estudos que mostram a relação escolaridade X saúde, onde o baixo grau de 

escolaridade interfere no processo do conhecimento relativo aos cuidados com a saúde, fato 

preocupante, pois esses indivíduos apresentam maior dificuldade em absorver e desempenhar 

ações que visem o controle da doença e prevenção das possíveis complicações. No entanto 

essa relação torna-se incipiente neste estudo, haja vista nossa população apresentar bom 

percentual de anos estudados, em média 11,5 anos. (CARMO et al., 2007; COSTA, 2009). 

No tocante à caracterização ambiental (Tabela 2), identificamos que a maioria dos 

nossos pesquisados morava em casa própria (85,6%), com abastecimento de água e coleta dos 

resíduos sólidos por rede pública (99,1%), sendo os destinos dos dejetos fossas sépticas 

(87,9%) e a rede de saneamento básico (11,6%).   

Os dados preliminares do censo demográfico 2010 do IBGE mostraram alguns 

indicadores de como vive a população, revelando uma situação preocupante com relação ao 

acesso à rede de abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento sanitário. (IBGE, 2011). 
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Tabela 2. Caracterização ambiental dos servidores atendidos no DAS/UFRN, segundo a 

situação funcional. Natal/RN, 2011 

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 
TOTAL 

 Ativo Inativo 

n % n % n % 

Moradia/habitação 

Própria 134 62,3 50 23,3 184 85,6 

Alugada 16 7,4 09 4,2 25 11,6 

Cedida 03 1,4 03 1,4 06 2,8 

  
      

Fornecimento de água e 

coleta de lixo pública 

Sim 152 70,7 61 28,4 213 99,1 

Não 01 0,5 01 0,5 02 0,9 

  
      

Destino dos dejetos 

Fossa doméstica 136 63,3 53 24,7 189 87,9 

Saneamento 

básico 
17 7,9 08 3,7 25 11,6 

Céu aberto - - 01 0,5 01 0,5 

TOTAL   153 71,2 62 28,8 215 100,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

       

As informações do Censo 2010 revelaram que 68,1% dos natalenses residem em 

domicílios próprios, e 27,2% moram em habitações alugadas. São abastecidos com 

fornecimento de água (98,3%) e coleta de lixo (95,6%) oriunda da rede pública. Situação em 

conformidade com os resultados do nosso estudo, onde os servidores apresentaram índices 

aproximados aos apresentados nos serviços básicos do Município de Natal/RN. (IBGE, 2011). 

Cerca de 31,7% da população têm cobertura da rede de esgotamento sanitário. Ao 

todo, 68% das residências de Natal utilizam as fossas séptica, onde as águas servidas e os 

dejetos são esgotados para coletora, passando por tratamento ou decantação, sendo a parte 

líquida absorvida pelo próprio terreno, prejudicando as águas subterrâneas, responsáveis pelo 

abastecimento da cidade. (IBGE, 2011).  

Quanto à caracterização laboral, analisamos informações referentes à situação 

funcional, cargo, unidade de lotação e anos trabalhados na instituição. Constatamos que a 

maioria dos servidores atendidos no DAS eram ativos (71,2%), lotados nas pró-reitorias 

(33,0%) (Tabela 3). 

Do total de servidores inativos, 4,2% corresponderam aos servidores com idade 

inferior a 60 anos, e 7,4% se aposentaram com tempo de serviço na faixa de 16 a 30 anos de 

serviço, fato que pode estar associando aos percentuais de aposentadorias em decorrência de 

morbidades incapacitantes para o trabalho.  
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Os cargos ocupados pelos servidores foram categorizados levando-se em 

consideração o escalonamento empregado pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos – PRH em 

técnicos administrativos (97,7%) e docentes (2,3%). Os técnicos administrativos, ainda foram 

reclassificados por níveis de enquadramento, sendo predominante o nível intermediário 

(38,1%), seguido do médio (25,6%), ficando as menores porcentagens para o superior (8,8%) 

e nível elementar (5,6%). 

 

Tabela 3. Caracterização laboral dos servidores atendidos no DAS/UFRN segundo a situação 

funcional. Natal/RN, 2011 

CARACTERIZAÇÃO LABORAL 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 
TOTAL 

Ativo Inativo 

N % n % n % 

 

Cargo 

Níveis dos Técnicos administrativos: 148 68,9 62 28,8 148 68,9 

Elementar 07 3,3 05 2,3 12 5,6 

Básico 26 12,1 16 7,4 42 19,5 

Médio 35 16,3 20 9,3 55 25,6 

Intermediário 66 30,7 16 7,4 82 38,1 

Superior 14 6,5 05 2,3 19 8,8 

Docentes 05 2,3 - - 05 2,3 

Unidade de 

lotação 

 
      

Pró-Reitorias 59 27,4 12 5,6 71 33,0 

Órgãos suplementares* 38 17,7 24 11,2 62 28,8 

Superintendências 25 11,9 14 6,5 39 18,1 

Centros Acadêmicos 27 12,6 11 5,1 38 17,7 

Unidades especializadas** 03 1,4 01 0,5 04 1,9 

Gabinete do Reitor 01 0,5 - - 01 0,5 

 
      

Anos de 

trabalho 

1 a 15 03 1,4 - - 03 1,4 

16 a 30 51 23,7 16 7,4 67 31,2 

Mais de 30 99 46,0 46 21,4 145 67,4 

TOTAL 153 71,2 62 28,8 215 100,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa  

Notas: *HUOL, HOSPED, MEJC, CRUTAC, núcleo de educação infantil, museu, editora, restaurante 
universitário. 

          ** COMPERVE, SEDIS, escola de música, escola agrícola de Jundiaí. 

 

Observamos, neste estudo, a presença de 34 unidades de lotação na UFRN, as quais, 

para efeito didático, foram categorizadas em seis variáveis, em atenção ao organograma da 

mesma. Assim, foram estabelecidos: as Pró-Reitorias (33,0%) concentraram o maior número 
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de servidores, seguidas dos órgãos suplementares (28,8%), enquanto que os centros 

acadêmicos (17,7%) obtiveram uma percentagem inferior, reflexo do pequeno número de 

atendimentos a docentes no DAS. 

O tempo de trabalho na instituição dos servidores pesquisados girou em média dos 

nos 29,2 ± 6,5 anos, e com variação entre 6 e 42 anos de serviço prestados. A faixa de tempo 

com maior concentração de servidores foi superior a 30 anos de serviço, podendo ser 

justificada pelo predomínio do sexo masculino, cujo tempo mínimo de contribuição para a 

aposentadoria é de 35 anos. Outro fator relevante que pode estar influenciando no adiamento 

da aposentadoria é a Política de Previdência do Servidor Público Federal (Lei 8.112/80), que 

gera perdas salariais após a concessão do benefício, levando-os a permanecer ativos por mais 

tempo enquanto se apresentarem aptos ao trabalho, mesmo acometidos de condição crônica de 

saúde. (BRASIL, 1980).  

Nos ambientes laborais, durante a jornada diária (a maioria com 40 horas semanais) 

os servidores sofrem desgaste da saúde em decorrência dos diversos processos de trabalho, e 

da exposição a diferentes tipos de riscos agressores à saúde, inclusive o estresse laboral, 

condições de trabalho inadequadas, entre outras.  

 

 

Tabela 4. Descrição dos hábitos de vida dos servidores atendidos no DAS/UFRN segundo a 

situação funcional. Natal/RN, 2011 

HÁBITOS DE VIDA 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 
TOTAL 

Ativo Inativo 

n % n % n % 

Sedentarismo 
Sim 84 39,1 29 13,5 113 52,6 

Não 69 32,1 33 15,3 102 47,4 

        
Restrição alimentar 

Sim 109 50,7 46 21,4 155 72,1 

Não 44 20,5 16 7,4 60 27,9 

        
Etilismo 

Sim 70 32,6 19 8,8 89 41,4 

Não 83 38,6 43 20,0 126 58,6 

        

Tabagismo 

Sim 19 8,8 05 2,3 24 11,2 

Não 110 51,2 49 22,8 159 74,0 

Ex-Fumante 24 11,2 08 3,7 32 14,9 

TOTAL 153 71,2 62 28,8 215 100,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa 
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Quanto aos fatores de risco para surgimento das condições crônicas de saúde, 

evidenciamos que a minoria dos servidores não adotava hábitos de vida saudáveis, sendo o 

fumo e o álcool os fatores que mais contribuíram para as doenças crônicas, tais como: 

obesidade, dislipidemia e hipertensão. Apostamos na mudança dos hábitos alimentares, na 

atividade física e no controle do fumo dos servidores, que resultaria num impacto substancial 

para a redução das taxas dessas doenças crônicas (Tabela 4). 

Evidenciamos que muitos servidores em CCS (27,9%) não seguiam restrição 

alimentar relacionada às morbidades presentes, com hipertensos, diabéticos e dislipidêmicos 

alimentando-se regularmente, sem redução dos componentes como sal, açúcar e gordura.  

Fato também evidenciado em estudo realizado pela OPAS (2007), onde se observou 

mudanças nos hábitos alimentares da população, relacionada à redução do consumo de 

alimentos in natura como frutas, vegetais, leguminosas, grãos e cereais, em detrimento 

daqueles ricos em gorduras, açúcares e sal, entre os quais se apresentam os alimentos 

refinados, processados e industrializados. A publicidade e comercialização desses alimentos 

contribuem para a formação da cultura de massas dos alimentos em conserva, bebidas 

gaseificadas e refeições fora de casa, situação comum na maioria das cidades.  

Para Uauy e Monteiro (2004), as transformações do padrão alimentar da população 

constituem o fenômeno denominado de “transição de regime alimentar”, resultado das 

constantes inovações tecnológicas alimentares e diminuição do preço dos alimentos 

semiprontos e industrializados, restrição de tempo para preparo de refeições, associados à 

melhoria nos rendimentos familiares. 

Diante dessa situação, uma atenção especial deverá ser oferecida ao desenvolvimento 

de processo educativo permanente acerca das questões atinentes à alimentação e à nutrição 

dos servidores, bem como à promoção de campanhas de orientação para a adoção de bons 

hábitos alimentares.  

De acordo com os resultados apresentados, consideramos sedentária a maioria dos 

servidores (52,6%). Destes, 32,1% correspondiam aos ativos, revelando que os servidores que 

ainda se encontravam trabalhando, no grupo pesquisado, mostraram-se mais insuficientemente 

ativos, por não praticar exercício físico regularmente, do que os aposentados. 

Nessa direção, concebemos que o baixo nível de atividade física intervém nos 

processos de desenvolvimento das doenças crônicas.   Desse modo, a adoção de exercícios 

físicos regulares é fator determinante na promoção da saúde e da qualidade de vida do 
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servidor. 

No tocante ao uso das drogas lícitas, álcool e cigarro, como fatores de risco, 

observamos o predomínio do consumo de bebida alcoólica (41,4%) sobre o uso do tabaco, e 

consideramos aqui os fumantes e ex-fumantes (26,1%).  De acordo com a OMS (2002), a 

mortalidade e a limitação da condição funcional associada ao consumo de bebidas alcoólicas 

superam aquelas associadas ao tabagismo.  

Os resultados nos mostraram que uma grande porcentagem dos servidores 

pesquisados era de etilistas (41,4%).  Calcula-se, mundialmente, que o álcool esteja 

relacionado a 3,2% de todas as mortes. No Brasil, estima-se que a carga do álcool corresponda 

a 1,5% das mortes, situando o controle do uso de álcool como uma das prioridades de Saúde 

Pública brasileira (BRASIL, 2006b). 

O tabagismo, como fator de risco para surgimento de doenças, esteve presente em 

11,2% dos servidores pesquisados, índice aproximado ao de fumantes (15,0%) na cidade de 

Natal, em inquérito domiciliar realizado em 2002 e 2003 pelo Ministério da Saúde e Instituto 

Nacional do Câncer (BRASIL, 2004a). No Brasil, um terço da população adulta fuma e o 

número anual estimado de óbitos relacionados ao tabagismo é de 200 mil. (BRASIL, 2008; 

MENEZES, 2004). 

O tabaco é uma droga lícita, largamente utilizada em todo o mundo. O tabagismo 

causa cerca de um óbito a cada seis segundos, sendo a causa de morte evitável com maior 

crescimento. Atualmente, é a principal causa de enfermidades responsáveis pela carga 

mundial de doenças. (BRASIL, 2008). 

O inquérito populacional realizado em 15 capitais e no Distrito Federal, em 2002 e 

2003, com pessoas com idade de 15 anos ou mais, que obteve informação sobre fatores de 

risco para DCNTs, mostrou índice de ex-fumantes variando entre 44 e 58,3% nas capitais 

pesquisadas. Esse índice é um dos indicadores mais utilizados para expressar a interrupção do 

hábito de fumar em uma dada população. (BRASIL, 2004a; PEIXOTO; FIRMO; LIMA-

COSTA, 2007).  

Em nosso estudo evidenciamos que 14,9% dos servidores pesquisados eram ex-

fumantes, índice bem inferior, se relacionado ao nacional, onde podemos inferir uma baixa 

taxa de abandono do tabaco entre os servidores da UFRN em condição crônica de saúde, 

predisposição para agravamento do quadro de saúde. Informação até então desconhecida por 

nosso serviço de saúde. 
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A cidade de Natal/RN se apresentou na quarta colocação do ranking nacional, com 

prevalência relativa para fumantes regulares de 15%; para sedentários, de 31%; e de 10% para 

etilistas. (BRASIL, 2004a). 

Diversos estudos têm demonstrado associação entre tabagismo e redução da qualidade 

de vida, perda de anos de vida e frequência de comorbidades psiquiátricas. Mesmo os 

fumantes que não desenvolveram comorbidades agudas ou crônicas associadas ao cigarro 

apresentam QV menor do que os não fumantes, pois as patologias associadas ao tabaco só 

costumam ocorrer após um longo tempo de exposição ao fumo. (BANEGAS et al., 1998; 

BRESLAU; NOVAK; KESSLER, 2004; CAYELA; RODRIGUES-DOMINGUEZ; OTERO, 

2007;  OSTBYE; TAYLOR, 2004). 

No geral vários estudos mostram a relação positiva entre hábitos de vida saudáveis e 

melhora do estado de saúde, haja vista a presença dos fatores considerados de proteção para 

controle da doença, tais como: ingestão de alimentação balanceada e equilibrada, prática de 

atividade física regularmente, controle do peso corpóreo, o desuso do fumo e bebida alcoólica. 

(COSTA, 2009; DEODATO, 2007; IBGE, 2008; NUNES, 2006). 

Estudos verificaram a associação benéfica entre a prática de atividades físicas 

moderadas e a redução de taxas de mortalidade e de risco de desenvolvimento de doenças 

crônicas degenerativas, como: as afecções cardiovasculares, hipertensão, osteoporose, 

diabetes, dentre outras. E ainda mostram efeitos positivos da atividade física sobre o processo 

de envelhecimento, aumento da longevidade, controle da obesidade e em alguns tipos de 

câncer. (GOMES et al., 2009; MALTA, 2008; MATSUDO et al., 2002; POWELL et al., 

1987).  

Ao levarmos em consideração o elevado número de servidores sedentários (52,6%), 

somados àqueles que não seguiam restrição alimentar, bebiam e fumavam, estes apresentam 

maior predisposição para agravamento de condições crônicas de saúde. Diante disso, surge a 

necessidade de planejarmos para o futuro o monitoramento dos fatores de risco no âmbito da 

universidade, com vistas às ações de prevenção e redução dos mesmos.  

Segundo a OMS (2002), quando os pacientes recebem informação e capacitação 

sistemáticas para minimizar os riscos à saúde, provavelmente reduzem o uso de substâncias 

nocivas, param de fumar e mantêm relações sexuais seguras, além de ingerir alimentos 

saudáveis e adotar a prática de atividades físicas. Essa mudança no comportamento pode, a 

longo prazo, reduzir dramaticamente a carga das condições crônicas e as demandas pelos 
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serviços de saúde. 

Sabemos que apenas uma condição crônica de saúde (CCS) não significa que o 

pesquisado tenha apenas uma morbidade. Constatamos que, na maioria das vezes, os 

servidores com diagnósticos de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia são enquadrados 

em uma única categoria, DCNT. Este rótulo taxionômico vale para os servidores com 

diagnóstico de depressão e alcoolismo, também são classificados no TMP, e assim 

consecutivamente. 

Ao caracterizarmos a saúde do servidor, quanto aos aspectos relacionados à presença 

de CCS, observamos que a maioria (70,7%) dos pesquisados estão enquadrados nesta 

categoria e acometidos por uma CCS (70,7%). Associados a duas categorias de menor 

frequência (27,4%), e apenas 1,9% dos servidores relataram um conjunto de três CCS, 

consequentemente apresentam maior comprometimento do estado geral de saúde. Estes 

requerem mais ações de saúde, que podem potencializar os gastos com a manutenção da 

saúde. 

 

Tabela 5. Caracterização de saúde dos servidores atendidos no DAS/UFRN segundo a 

situação funcional. Natal/RN, 2011 

CARACTERIZAÇÃO DE SAÚDE 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 
TOTAL 

Ativo Inativo 

n % N % N % 

Serviço de saúde 

que utiliza 

Plano de saúde 92 42,8 25 11,6 117 54,4 

SUS 59 27,4 37 17,2 96 44,7 

Particular 02 0,9 - - 02 0,9 

  

     
Licença Médica 

Presente 115 53,5 34 15,8 149 69,3 

Ausente 38 17,7 28 13,0 66 30,7 

 

  

     Participação em 

projeto de 

convivência 

Sim 17 7,9 15 7,0 32 14,9 

Não 136 63,3 47 21,9 183 85,1 

        
Dor relacionada à 

presença da CCS 

Presente 103 47,9 38 17,7 141 65,6 

Ausente 50 23,3 24 11,2 74 34,4 

TOTAL 153 71,2 62 28,8 215 100,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa 
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Evidenciamos um grande percentual de servidores que possuíam plano de saúde 

(54,4%), concentrando-se entre os ativos; os demais eram usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS), com 44,7%. Em algumas situações, arcavam com os custos da assistência em 

unidades particulares da saúde no Município do Natal/RN. Situação reflexo da política 

governamental de assistência à saúde suplementar para os servidores das Instituições de 

Ensino Superior Federal (IFES), implementada pela Portaria Normativa Nº 1, de 27 de 

dezembro de 2007. (BRASIL, 2007). 

Também foi averiguado o predomínio de licença médica para tratamento da saúde 

(69,3%), pelo menos uma vez durante os anos de serviço na instituição, beneficio concedido 

pelo artigo 102 do regime jurídico dos servidores públicos civis federais da união (LEI 8.112 

de 1990).  

Houve maior frequência de licenças médicas entre os ativos (53,5%), provavelmente 

relacionadas às lembranças mais recentes, se comparados aos inativos, que apresentaram 

dificuldade em responder esse quesito, devido ao tempo distante das atividades laborais. 

Corroborando com nossos resultados, o estudo de Silva e Siqueira (2002) traçou o 

perfil de morbidade dos servidores com base em dados da Perícia Médica, e observou que 

1.157 do total de servidores desta universidade, naquela época ausentaram-se do trabalho, 

somente no ano de 2002, em razão de problemas relacionados com a própria saúde ou de 

familiares sob o amparo da Lei Federal nº 8.112/90, totalizando 3.281 afastamentos 

homologados pela instituição. Esses achados significam que vários servidores se ausentaram 

do trabalho em virtude de licença médica por mais de uma vez no mesmo ano. (BRASIL, 

1990). 

Com relação à participação dos servidores nos projetos de convivência, averiguamos 

uma baixa adesão a esses grupos de autoajuda (14,9%). Destes, 7,9% correspondem aos 

ativos, e 7,0%, a inativos em condição crônica. Essas redes intersticiais e terapêuticas 

favorecem o enfretamento de doenças e estabelecem alianças com o trabalho da equipe de 

saúde, paciente e comunidade. (BONET; TAVARES, 2006). 

No tocante à dor relacionada à presença da CCS, verificamos o predomínio da 

mesma em 65,6% dos pesquisados, com maior intensidade nos servidores ativos (47,9%). No 

entanto não foi foco desta pesquisa caracterizar a dor em aguda ou crônica, apesar de estarmos 

tratando de problemas de saúde de crônicos.  

Concordamos que o acompanhamento em grupo de autoajuda e autocuidado favorece 
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a terapêutica, ajuda na educação continuada em saúde, contribuindo para o bem-estar da 

pessoa acometida por enfermidade crônica.  

Para Silva et al. (2005), as discussões no grupo de convivência promovem 

aprendizagem ao localizar uma doença crônica, desmitificando-a, pois não significa viver uma 

vida de limitações e impossibilidades, mas sempre uma realidade possível de ir além, 

aprender algo novo, e rever suas potencialidades. E, assim, buscando alternativas para lidar 

com as limitações e a superação das dificuldades envolvendo o viver com a doença, para 

propiciar melhora na qualidade de vida e no compartilhar com os demais membros do grupo. 

Com relação às áreas corporais de distribuição da dor, encontramos como mais 

frequentes a coluna (27,9%) e membros inferiores (23,7%). Esses achados reforçam nosso 

pensamento referente aos desgastes físicos decorrentes da ergometria inapropriada, dos vícios 

posturais ao longo da vida, agravados pelos processos fisiopatológicos articulares da idade. 

Ao analisarmos o domínio da dor do SF-36, reconhecemos o quanto a dor interfere na 

qualidade de vida dos servidores da UFRN.  

Portanto, os servidores que se encontram trabalhando sentem mais dor do que os 

aposentados. Esse achado leva-nos a pensar a respeito da problemática gerada pela ergometria 

no ambiente laboral, onde posturas forçadas e viciosas (trabalho com braços suspensos, 

posição sentada ou em pé, movimentos repetitivos), equipamentos e móveis inadequados são 

desencadeadores dos processos álgicos e riscos à saúde do servidor. (MEDRONHO et al., 

2006; SILVA, 2009c).  

Inferimos que as dores presentes nos servidores ativos podem estar associadas à 

condição musculoesquelética crônica denominada de Síndrome Dolorosa Miofascial. 

Caracteriza-se por presença de dor local e profunda, com pontos hipersensíveis, extremamente 

doloridos à palpação, denominados de pontos-gatilho de dor, presentes em qualquer região do 

organismo. E os creditamos à exposição ao estresse e às posturas incorretas adotadas por 

muito tempo durante as jornadas de trabalho. A síndrome pode causar: dor de cabeça, no 

pescoço, mandíbula, na região lombar, pélvica, e dores nos braços e pernas. (SBC; SBH; 

SBN, 2010) 

O presente estudo evidenciou não haver diferença na intensidade da dor em pacientes 

de dor crônica em idades diferentes. Existe alguma evidência de que a queixa de dor na 

presença de uma patologia é menor em pessoas mais velhas (GIBSON; HELME, 2001). 

Evidência condizente com nossos achados, onde os servidores inativos (mais velhos) 
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relataram menor intensidade de dor do que os ativos (mais novos).  

Após a caracterização do perfil sociodemográfico, ambiental, de saúde e laboral dos 

servidores, apresentamos a seguir a percepção dos servidores pesquisados sobre a relação 

entre trabalho e acometimento à saúde.  

 

 

5.2 PERCEPÇÃO DO SERVIDOR EM RELAÇÃO AOS FATORES DE TRABALHO 

COMO DESENCADEANTES DE CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE  

 

Ao identificamos a percepção dos servidores entre o surgimento da condição crônica 

de saúde e os fatores de desgastes do trabalho, observamos que a maioria (66%) não 

respondeu à questão, nos levando a refletir sobre o desconhecimento por parte dos servidores 

quanto a essa problemática.  

Dos pesquisados, 33,9% fizeram alguma associação referente a essa questão e, 

destes, a grande maioria, 82,2%, são ativos, nos mostrando que a percepção está mais presente 

naqueles que sofrem o desgaste atualmente.  

Daqueles que afirmaram haver associação, as mais frequentes foram condição de 

trabalho inadequada (10,7%), englobando nessa categoria os aspectos referentes ao processo 

de trabalho e estrutura física; fatores relacionados a estresse no trabalho (7,9%); plantão 

noturno (4,7%); e problemas de relacionamento interpessoal (4,2%), seja chefia-servidor ou 

servidor-colega de trabalho. Não obtivemos informações suficientes para configurar esses 

conflitos de relacionamento como assédio moral, nem foi foco do nosso estudo. 

Pesquisas apontam que trabalhadores apresentam problemas de saúde decorrentes da 

imposição da realização de atividade não adequada ergonomicamente às características 

físicas, psíquicas e biológicas do homem, com mobilidade restrita por horas, ao longo de anos, 

quadro agravado quando associado a sobrecargas decorrentes de situação de estresse e tensão 

emocional, funcionando como fator potencializador e desencadeante de problemas de saúde. 

(MEDRONHO et al., 2006).  

Algumas atividades de desgaste da saúde foram citadas pelos servidores, como: 

condição de trabalho inadequada, estresse, problema de relacionamento interpessoal entre a 

chefia e os colegas, e o somatório da jornada de trabalho com afazeres pessoais e domésticos 

(nos casos das mulheres). 
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Tabela 6. Descrição dos fatores de desgaste laborais relacionados ao surgimento de condição 

crônica de saúde, dos servidores atendidos no DAS/UFRN, segundo a situação funcional. 

Natal/RN, 2011 

FATORES DE DESGASTE LABORAIS 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 
TOTAL 

Ativo Inativo 

n % n % n % 

Não responderam 93 43,3 49 22,8 142 66,0 

Condições de trabalho inadequadas* 17 7,9 06 2,8 23 10,7 

Estresse no trabalho 15 7,0 02 0,9 17 7,9 

Plantão noturno 09 4,2 01 0,5 10 4,7 

Problema de relacionamento interpessoal** 08 3,7 01 0,5 09 4,2 

Acidente em serviço 06 2,8 01 0,5 07 3,3 

Somatório de fatores laborais e pessoais 03 1,4 01 0,5 04 1,9 

Associação positiva sem justificativa 02 0,9 01 0,5 03 1,4 

TOTAL 153 71,2 62 28,8 215 100,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

Nota: * Relacionado aos processos de trabalho e às condições físicas estruturais. 

         ** Interpessoal se refere à relação servidor-chefia e servidor-colega de trabalho. 

 
       

O processo de trabalho pode exercer influência negativa na saúde do trabalhador, 

principalmente quando está exposto a fatores que requerem atenção constante, tais como 

supervisão estrita, ritmo acelerado, trabalho parcelado, monótono e repetitivo, comunicação 

dificultada, dupla ou tripla jornada de trabalho, agressões psíquicas, fadiga, tensão, 

insatisfação, estresse, entre outros. (FONSECA; SOARES, 2006).  

Os acidentes de serviço representaram 3,3% dos desgastes laborais associados à piora 

da qualidade de vida, e esses desgastes provavelmente apresentem incidências bem maiores 

do que as evidenciadas no estudo, haja vista a subnotificação dos acidentes.  

Os dados sobre acidentes de trabalho fatais e não fatais, para a população brasileira, 

de 1994 a 2004, foram sintetizados no estudo epidemiológico que evidenciou ao longo dos 

anos a diminuição da mortalidade e o aumento da letalidade. E mostrou a incidência anual 

variando entre 3% e 6%, em conformidade com a prevalência encontrada no nosso resultado 

(3,3%). (SANTANA; NOBRE; WALDVOGEL, 2005).  

O estudo de Santana, Nobre e Waldvogel (2005) também constatou que a 

mortalidade por acidentes de trabalho no setor de serviços correspondeu a 3,4%, ficando em 

sétima colocação nacionalmente, atrás do setor de transporte (22,5%), extração mineral 

(16,9%), construção (11,5%), agricultura (8,5%), indústria (7,8%) e comércio (6,0%).  
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Após compreendermos a percepção do servidor em relação aos fatores de trabalho 

como desencadeantes dos processos mórbidos e de degradação da saúde, identificaremos as 

seguir as condições crônicas de saúde presentes nos pesquisados. 

 

5.3 CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE (CCS) QUE ACOMETEM OS SERVIDORES 

DA UFRN 

 

Para identificarmos as CCS, primeiramente levantamos o perfil de morbidade pelos 

diagnósticos dos servidores, categorizando as afecções crônicas de acordo com o conceito 

estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. 

No tocante ao quantitativo de morbidades por servidor, variou de um a seis, com 

média de 4,4. Levando-se em consideração que são problemas de saúde limitantes e de longa 

duração, a assistência a saúde deve ser prestada de modo contínuo e duradouro, objetivando 

minimizar as interferências desencadeadas pelo processo mórbido no modo de viver e na 

qualidade de vida.  

Quadro 5. Diagnósticos por grupo de causa do CID-10, dos servidores atendidos no DAS/UFRN, 

segundo a situação funcional. Natal/RN, 2011. (N=215) 

DIAGNÓSTICO POR GRUPO DE CAUSA CID-10 

SITUAÇÃO 

PROFISSIONAL  TOTAL 

Ativo Inativo 

n % N % n % 

Doença do aparelho circulatório 111 51,6 43 20,0 154 71,6 

Doença endócrina e metabólica 64 29,8 27 12,6 91 42,3 

Doença osteomuscular 54 25,1 19 8,8 73 34,0 

Doença do transtorno mental e comportamental 35 16,3 07 3,3 42 19,5 

Doença dos olhos e anexos 08 3,7 12 5,6 20 9,3 

Doença do aparelho digestivo 16 7,4 03 1,4 19 8,8 

Lesão por envenenamento ou consequências de causas 

externas 
09 4,2 06 2,8 15 7,0 

Doença do sistema nervoso 04 1,9 06 2,8 10 4,7 

Doença do aparelho respiratório 06 2,8 02 0,9 08 3,7 

Doença do aparelho geniturinário 05 2,3 03 1,4 08 3,7 

Doença do ouvido ou da apófise mastoide 04 1,9 03 1,4 07 3,3 

Neoplasias 04 1,9 02 0,9 06 2,8 

Doença de pele e/ou tecidos subcutâneos 02 0,9 - - 02 0,9 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

Quanto ao perfil de morbidade, os diagnósticos foram categorizados de acordo com 
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as denominações definidas para as doenças pela Classificação Estatística Internacional das 

Doenças (CID-10), aprovada na Conferência Internacional da OMS realizada em Genebra no 

ano de 1989. Observamos comportamentos semelhantes para os servidores ativos e inativos, 

sendo a maior frequência para as doenças do aparelho circulatório (71,6%), seguidas das 

doenças endócrinas e metabólicas (42,3%), doença osteomuscular (34%) e doenças do 

transtorno mental e comportamental (19,5%) (Quadro 5).   

Esses resultados corroboram com estudos prévios realizados no DAS por Silva e 

Siqueira (2002), Saraiva (2007), Costa (2009), Silva (2009), onde apontam similaridades no 

predomínio das doenças entre os servidores da UFRN, bem como caracterizam as principais 

causas de aposentadoria por invalidez na universidade. 

Para os servidores inativos, predominaram as doenças dos olhos e anexos (5,6%) 

entre as cinco mais frequentes, situação que explica as aposentadorias por invalidez em 

virtude de deficiência visual: possivelmente decorrente de catarata, glaucoma ou retinopatia 

diabética.  

No estudo de Alexandre, Cordeiro e Ramos (2008) sobre os fatores associados à 

qualidade de vida em idosos, a hipertensão arterial sistêmica esteve presente em 65% da 

amostra, seguida por dislipidemia (30%), osteoporose, quedas, obesidade e fibromialgia 

(22,5%). 

Mendonça e Marques Neto (2003) constataram que as doenças mais frequentes em 

idosos são as do aparelho circulatório, seguidas das doenças do sistema osteomuscular, 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, aparecendo entre as mais frequentes a perda 

não qualificada da visão. 

De acordo com o estudo realizado pela Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN), cerca de 32,4% das pessoas com deficiência estão aposentadas por invalidez, 

porcentagem atribuída à dificuldade gerada por alguns tipos de deficiência para a vida 

produtiva, pela falta de acessibilidade no posto de trabalho. (SCHWARZ; HABER, 2006). 

Diante do levantamento das morbidades, reclassificamos as doenças encontradas em 

categorias conforme estabelecidas pela OMS para a condição crônica de saúde, sendo: 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), transtorno mental persistente (TMP), 

deficiência física contínua e estrutural (DFCE) e doença transmissíveis de longo prazo 

(DTLPs).  
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Ressaltamos a ausência de casos de DTLPs, como HIV/AIDS, hepatites, hanseníase, 

tuberculose, entre outras, na população estudada. No entanto, não sabemos se de fato não 

houve casos ou se os pesquisados omitiram essa informação por medo de preconceito e 

discriminação, haja vista o estudo ser realizado no ambiente de trabalho do servidor, apesar da 

orientação do extremo sigilo da pesquisa.  

Mesmo diante das transformações nas características epidêmicas da doença 

transmissível contagiosa, é notório o impacto social negativo sobre o portador da doença, pois 

essas pessoas continuam sendo estigmatizadas e enfrentando muitos preconceitos, fato 

evidenciado no estudo de Reis (2008), com pacientes portadores de HIV/AIDS. 

Em relação aos tipos de condições crônicas de saúde, observamos comportamento 

semelhante entre os grupos de servidores ativos e inativos. Evidenciamos que 95,8% dos 

pesquisados viviam com doença crônica não transmissível, seguida de transtorno mental 

persistente (18,6%), e deficiência física contínua e estrutural, representando 16,7% dos casos 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Distribuição da classificação de condições crônicas de saúde dos servidores 

atendidos no DAS/UFRN, segundo a situação funcional. Natal/RN, 2011. (n=215) 

 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 

Nota: DCNT – Doença crônica não transmissível 

TMP – Transtorno mental persistente 

DFCE – Deficiência física contínua e estrutural 

 

DCNT (ρ= 0,106); 
Ativo; 67,9% 

DCNT (ρ= 0,106); 
Inativo; 27,9% 

DCNT (ρ= 0,106); 
Total; 95,8% 

TMP (ρ= 0,022); 
Ativo; 15,8% 

TMP (ρ= 0,022); 
Inativo; 2,8% 

TMP (ρ= 0,022); 
Total; 18,6% DFCE (ρ= 0,492); 

Ativo; 10,2% 
DFCE (ρ= 0,492); 

Inativo; 6,5% 

DFCE (ρ= 0,492); 
Total; 16,7% 

DCNT (ρ= 0,106) TMP (ρ= 0,022) DFCE (ρ= 0,492) 
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Ressaltamos que o fato do servidor viver com uma condição crônica de saúde não 

significa que apresente apenas um problema de saúde; ao contrário, a grande maioria 

apresentava entre dois (32,1%) e três (24,2) diagnósticos de afecções crônicas. 

As DCNTs foram responsáveis por 60% das mortes e incapacidade em todo o 

mundo, numa escala progressiva, podendo chegar a 73% de todas as mortes em 2020. No 

Brasil, em 2001 corresponderam a 62% de todas as mortes e 39% de todas as hospitalizações 

registradas no Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2001). 

No âmbito da saúde mental, a quarta parte da carga de doença total nas Américas é 

de problemas mentais, medidos em anos de vida perdidos ajustados segundo a deficiência. Os 

serviços de atendimento de saúde mental tendem a centrar-se no tratamento de problemas 

psiquiátricos tais como a ansiedade, a depressão, a conduta compulsiva e o consumo de 

substâncias ilícitas. Os desastres podem afetar a saúde mental. (OPAS, 2007). 

Para melhor compreender a identificação das condições crônicas de saúde, 

abordaremos cada uma separadamente, com as respectivas doenças e suas frequências.   

Dentre as condições crônicas de saúde, encontramos com maior destaque a presença 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) em 95,5% da população estudada. Os 

diagnósticos mais frequentes foram a hipertensão arterial (67,9%), seguida das doenças 

osteomusculares (artrite, artrose, osteofitose, espondilite anquilosante, gota) (34%), diabetes 

mellitus (24,2%), dislipidemia (16,7%), cardiopatia, arritmias e valvulopatia (16,7%) (Quadro 

6). O controle deficiente das DCNTs, principalmente nas pessoas hipertensas, diabéticas, 

cardiopatas e dislipidêmicas, pode aumentar o risco de mortalidade prematura nos servidores. 

Do total de servidores pesquisados, 67,9% apresentaram índices equivalentes aos de 

hipertensos encontrados nacionalmente para pessoas com idade superior a 60 anos, nos 

elevando a refletir sobre as condições de saúde desses servidores e a intensificação das 

medidas de prevenção e controle das taxas, haja vista os principais fatores de risco serem 

modificáveis. 

No Brasil, inquéritos populacionais nos últimos 20 anos apontaram uma prevalência 

de hipertensão arterial sistólica acima de 30%. Considerando-se valores de PA ≥ 140/90 

mmHg, 22 estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 43,9% (média de 32,5%), com 

mais de 50% entre pessoas com idade entre 60 e 69 anos, e 75% acima de 70 anos. 

(CESARINO et al., 2008; ROSÁRIO et al., 2009; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
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CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010; VASCONCELOS, 2007). 

Estudos outros têm relatado que hipertensos possuem má qualidade de vida em 

relação aos normotensos. Mesmo com a ideia tradicional de que a hipertensão arterial sistólica 

é uma doença assintomática, hipertensos demonstraram escores mais baixos de medida de QV 

pelo instrumento SF-36. (BARDAGE; ISACSON, 2001; LAWRENCE et al., 1996). 

 

Quadro 6. Diagnósticos das doenças crônicas não transmissíveis dos servidores da UFRN, 

segundo a situação funcional, atendidos no DAS. Natal/RN, 2011. (n=215) 

 DIAGNÓSTICOS DAS DOENÇAS CRÔNICAS 

NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNTs) 

SITUAÇÃO 

PROFISSIONAL  TOTAL 

Ativo Inativo 

n % n % n % 

Hipertensão  104 48,4 42 19,5 146 67,9 

Osteomuscular*  56 26,0 17 7,9 73 34,0 

Diabetes Mellitus  33 15,3 19 8,8 52 24,2 

Dislipidemia  20 9,3 16 7,4 36 16,7 

Cardiopatia, valvulopatia e arritmia  12 5,6 06 2,8 18 8,4 

Distúrbios da tireoide  13 6,0 01 0,5 14 6,5 

Gástrica**  12 5,6 02 0,9 14 6,5 

Obesidade  09 4,2 - - 09 4,2 

Vasculopatia  07 3,3 02 0,9 09 4,2 

Neoplasia  03 1,4 05 2,3 08 3,7 

Asma crônica, bronquite crônica e DPOC  05 2,3 02 0,9 07 3,3 

Passado de AVCI e AVCH  03 1,4 03 1,4 06 2,8 

Hepatopatia  04 1,9 01 0,5 05 2,3 

Labirintite  02 0,9 03 1,4 05 2,3 

Disfunção urinária  02 0,9 - - 02 0,9 

Enxaqueca  02 0,9 - - 02 0,9 

Doença de ouvido e nariz  01 0,5 - - 01 0,5 

Anemia crônica  - - 01 0,5 01 0,5 

Alergia dermatológica crônica  01 0,5 - - 01 0,5 

Parkinson  - - 01 0,5 01 0,5 

Epilepsia   - - 01 0,5 01 0,5 

Reumatismo  - - 01 0,5 01 0,5 

Ausência de Doença Crônica Não Transmissível  07 3,3 02 0,9 09 4,2 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 

Nota: * Artrite, artrose, espondilite, gota, osteofitose e hérnia de disco. 

** Gastrite crônica, diverticulite, pólipo, doença de cronh, esôfago de barrete, intolerância 

alimentar. 
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As DCNTs, além de provocar uma mortalidade precoce, causam complicações, 

sequelas e invalidez, afetando a capacidade funcional, e limitam a produtividade. Outrossim, 

requerem tratamentos onerosos, acarretando enormes custos financeiros e sociais que 

debilitam os recursos dos sistemas de saúde e de previdência social. (CESARINO et al., 2008; 

ROSÁRIO et al., 2009; VASCONCELOS, 2007).  

Os transtornos mentais persistente representaram 18,6% do universo estudado e, 

destes, 16,3% corresponderam aos servidores com o diagnóstico de depressão, sendo o 

transtorno de maior predominância entre os diagnósticos. A presença da dependência química 

do álcool (2,8%), e as afecções mentais, como o transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, 

transtorno do pânico e Alzheimer, obtiveram pouca frequência entre os servidores 

pesquisados (Quadro 7).  

 

Quadro 7. Diagnósticos dos transtornos mentais persistentes dos servidores da UFRN, 

segundo a situação funcional, atendidos no DAS. Natal/RN, 2011. (n=215) 

DIAGNÓSTICOS DOS TRANSTORNOS 

MENTAIS PERSISTENTES (DTMP) 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL  
TOTAL 

Ativo Inativo 

n % N % n % 

Depressão  31 14,4 04 1,9 35 16,3 

Alcoolismo crônico  04 1,9 02 0,9 06 2,8 

Transtorno afetivo bipolar  01 0,5 - - 01 0,5 

Transtorno do pânico  01 0,5 - - 01 0,5 

Esquizofrenia  01 0,5 - - 01 0,5 

Alzheimer  - - 01 0,5 01 0,5 

Ausência de transtorno mental persistente 119 55,3 56 26,0 175 81,4 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

A presença da depressão, como principal transtorno de humor no grupo estudado, 

condiz com os resultados encontrados no estudo realizado por Miranda et al.  (2009), o qual 

analisou a aposentadoria por invalidez motivada por transtorno mental e comportamental nos 

servidores da UFRN. Constatou-se que os transtornos do humor foram responsáveis por 61% 

das aposentadorias por invalidez desses servidores, e as mais prevalentes foram o estado 

depressivo (40%) e o transtorno afetivo bipolar (21%), seguidos dos transtornos do 

pensamento (esquizofrenia), dos transtornos mentais orgânicos (demência e Alzheimer) e, 

finalmente, dos transtornos de personalidade. 

A depressão influencia frequentemente na redução da qualidade de vida, incluindo 

principalmente a funcionalidade social prejudicada. Berber, Kupek e Berber (2005) 
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observaram queda dos escores que mediam vitalidade, concentração, qualidade das interações 

sociais e satisfação com a vida nos pacientes depressivos.  

De acordo com estimativa da OMS, 30% das pessoas na fase produtiva da vida são 

acometidas por transtornos mentais leves, e 5 a 10%, de transtornos graves. Dados da OMS 

mostram que 31 a 50% da população brasileira têm chances de apresentar, pelo menos uma 

vez na vida, algum episódio de transtorno mental. A previdência social apresenta o alcoolismo 

crônico como terceira causa mais frequente no ranking dos transtornos mentais.  

Por fim, diante do panorama posto, constatamos que a população estudada apresentou-

se com menores índices de predominância para transtornos mentais do que as estimadas. 

(Organização Mundial da Saúde, 2001).  

A deficiência física contínua e estrutural (DFCE), dentre as condições crônicas de 

saúde presentes no estudo, foi a de menor frequência, com 16,9%. No entanto esse resultado 

está acima do estimado para a população brasileira pelo Censo demográfico de 2000, onde 

24,6 milhões de pessoas, ou 14,5% da população total, declararam-se como portadoras de 

algum tipo de deficiência. Mas, quando comparado ao percentual encontrado na Região 

Nordeste (16,8%), o predomínio da deficiência física nos servidores da UFRN está condizente 

com a média nordestina. (IBGE, 2003).  

Quadro 8. Diagnósticos das deficiências físicas contínuas e estruturais, segundo a situação 

funcional dos servidores atendidos no DAS/UFRN. Natal/RN, 2011. (n=215) 

DIAGNÓSTICO DAS 

DEFICIÊNCIAS FÍSICAS 

CONTÍNUAS E ESTRUTURAIS 

(DFCE) 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL  
TOTAL 

Ativo Inativo 

n % n % n % 

Deficiência Locomotora 

 

14 6,6 09 4,2 23  10,8 

Lesão por causa externa  10 4,7 06 2,8 16 7,5 

Sequela de AVC  03 1,4 03 1,4 06 2,8 

Sequela de Poliomielite  01 0,5 - - 01 0,5 

        Deficiência Visual  09 4,2 12 5,7 21 9,7  

Catarata  06 2,8 07 3,3 13 6,0 

Glaucoma  02 0,9 04 1,9 06 2,8 

Retinopatias  01 0,5 01 0,5 02 0,9 

        Deficiência Auditiva   02 0,9 01 0,5 03 1,4 

Surdez   02 0,9 01 0,5 03 1,4 

Ausência da Deficiência física 

contínua e estrutural 

 
129 60,8 48 22,5 177 83,3 

Fonte: Dados da própria pesquisa 
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Dentre as DFCEs, evidenciamos como predominante a deficiência locomotora 

(10,8%), cujas etiologias principais foram: lesões por causa externa (acidentes), sequela de 

acidente vascular cerebral e poliomielite. Em seguida apareceram as deficiências visuais 

(9,7%), tendo como diagnósticos a catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Em menor 

frequência apareceu a deficiência auditiva, em 1,4% dos servidores pesquisados.  

Ao compararmos proporcionalmente a distribuição da DFCE por situação funcional, 

verificamos o predomínio da mesma nos servidores inativos quando comparados aos ativos, 

com destaque para deficiência visual, que acometeu 5,7% dos servidores inativos. A 

deficiência visual causa limitação e incapacidade decorrentes das sequelas da doença ocular, 

afetando permanentemente as atividades diárias. Situação plenamente evitável, pela 

prevenção dos agravos e detecção precoce das doenças oculares. 

Os dados da OPAS (2007) vêm corroborar com nosso estudo quanto à ocorrência de 

doenças oculares na América Latina e Caribe, onde dois terços dos casos de cegueira e/ou 

deficiência visual podem ser atribuídos a condições tratáveis, tais como as cataratas, os 

defeitos de refração, a retinopatia diabética e o glaucoma.  

A alta frequência de deficiência visual pode ser explicada pela combinação de dois 

fatores, o envelhecimento populacional e a própria ampliação do conceito de deficiência 

visual, não se restringindo apenas à cegueira, incluindo, também, grande ou alguma 

dificuldade permanente de enxergar. (BRASIL, 2004b; SCHWARZ; HABER, 2006). 

O relatório sobre a prevalência de deficiência, incapacidades e desvantagens, no 

Brasil, aponta que a proporção de pessoas portadoras de deficiência aumenta com a idade, 

passando de 4,3% nas crianças até 14 anos, para 54% do total das pessoas com idade superior 

a 65 anos (BRASIL, 2004b). Assim, à medida que os servidores envelhecem aumenta a 

proporção de pessoas com deficiência na universidade, conforme verificamos, com maior 

prevalência das DFCEs na população de aposentados (idosos).  

Schwarz e Harber (2006) afirmam ser natural que o ser humano, à medida que 

envelhece, fique mais propenso a adquirir uma deficiência, seja uma dificuldade de 

locomoção, uma perda de audição ou prejuízo em sua visão. Isso justifica a maior 

concentração de deficiências nas faixas etárias mais altas. 

Por fim, após levantamento do quadro do perfil de morbidades dos pesquisados, 

categorizamos os diagnósticos nas vertentes de acordo com a definição de condição crônica de 

saúde da OMS e os reclassificamos quanto à presença de associação entre as categorias. Para 
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fins didáticos, dividimos as CCS em isolada, quando apresenta apenas uma condição crônica 

de saúde, e associada, com duas ou três morbidades/comorbidades (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Caracterização das condições crônicas de saúde dos servidores atendidos no 

DAS/UFRN, por situação funcional. Natal/RN, 2011 

CONDIÇÕES CRÔNICAS DE 

SAÚDE  

SITUAÇÃO FUNCIONAL 
TOTAL 

Ativo Inativo 

n % n % n % 

Doença crônica não transmissível 
100 46,5 43 20,0 143 66,5 

      
Doença crônica não transmissível + 

deficiência física contínua e estrutural 
18 8,4 12 5,6 30 14,0 

Doença crônica não transmissível + 

transtorno mental persistente 
25 11,6 04 1,9 29 13,5 

Transtorno mental persistente 06 2,8 01 0,5 07 3,3 

Doença crônica não transmissível + 

transtorno mental persistente + 

deficiência física contínua e estrutural 

03 1,4 01 0,5 04 1,9 

Deficiência física contínua e estrutural 01 0,5 01 0,5 02 0,9 

TOTAL   153 71,2 62 28,8 215 100,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa 
       

Quanto à categoria isolada, a mais frequente foi a DCNT; o transtorno mental 

persistente representou 3,3% da população estudada, e a deficiência física contínua e 

estrutural, apenas 0,9%. Referente à dupla associação, evidenciamos o predomínio da doença 

crônica não transmissível associada com a deficiência física contínua e estrutural, com 14,0% 

da população estudada, praticamente empatada com a doença crônica não transmissível 

associada com o transtorno mental persistente (13,5%); e, por último, a tripla associação da 

doença crônica não transmissível com o transtorno mental persistente e a deficiência física 

contínua estrutural obteve baixos índices, com porcentagem de 1,9%.  

Ressaltarmos a ausência notória de casos na população estudada das doenças 

transmissíveis classificadas como de longa duração pela OMS, como Tuberculose, Hanseníase 

e AIDS, haja vista que requerem período prolongado de acompanhamento e tratamento. 

Provavelmente não sabemos se de fato não houve casos ou se os pesquisados omitiram essa 

informação por medo de preconceito e discriminação. 

Os TMPs e DFCEs isoladamente obtiveram pouca frequência. Já, quando associados 

às DCNTs, apresentaram uma boa representatividade, e a categoria das três CCS juntas, baixo 
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predomínio. No entanto há presença do TMP isolado ou concomitante à DCNT, que 

desencadeou alto grau de comprometimento nos escores de qualidade de vida, conforme 

veremos nos capítulos seguintes.   

Em suma, ao identificarmos as condições crônicas de saúde que acometiam os 

servidores da UFRN, constatamos que a maioria vivia com apenas uma CCS, sendo mais 

predominante a DCNT, com diagnóstico mais frequente da hipertensão arterial; para TMP 

predominou a depressão; e, quanto às DFCEs, as de maior ocorrência foram a deficiência 

locomotora e a visual, comprometendo principalmente os servidores inativos. Também 

verificamos a existência concomitantemente das três categorias de CCS num mesmo servidor, 

em menor proporção.  

Por concebermos o estado de saúde como impactante na qualidade de vida das 

pessoas, e diante desses resultados situacionais das condições crônicas de saúde presentes nos 

servidores da UFRN, passaremos a estudar essa relação no tópico seguinte. 

 

 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS E DIMENSÕES DA QUALIDADE DE VIDA 

DOS SERVIDORES EM CONDIÇÃO CRÔNICA DE SAÚDE 

 

A caracterização da qualidade de vida (QV) dos servidores da UFRN foi realizada 

através da mensuração dos escores, obtidos mediante aplicação do questionário genérico e 

multidimensional, Medical Outcome Study 36-Item Short Form (SF-36), composto por 36 

questões enfocando oito domínios distintos referentes a: capacidade funcional, limitações por 

aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitação por aspectos 

emocionais e saúde mental.  

O Quadro 9 descreve os valores das médias, o desvio padrão, mínimo e máximo, dos 

domínios e dimensões do SF-36, com distribuição das médias em ordem decrescente, 

variando entre o mínimo de 59,1 e máximo 80,6 pontos. No geral evidenciamos que os 

servidores em condição crônica, apesar da saúde comprometida, apresentaram uma boa 

percepção de qualidade de vida, com escore total igual a 72,5, levando-se em consideração a 

pontuação máxima admitida de 100 pontos.  
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Quadro 9. Valores da média, desvio padrão, mínimo e máximo dos domínios e dimensões do 

SF-36 dos servidores da UFRN atendidos no DAS. Natal/RN, 2011. (n=215) 

DOMÍNIOS E DIMENSÕES DO SF-36 MÉDIA DP MÍN. MÁX. 

DOMÍNIOS    
  

Saúde mental 80,6 18,4 12 100 

Função social 79,1 28,7 - 100 

Aspecto emocional 76,7 37,8 - 100 

Vitalidade 76,7 19,8 - 100 

Aspecto funcional 72,0 25,6 - 100 

Dor no corpo 66,3 27,7 - 100 

Estado geral de saúde 66,2 21,9 10 100 

Aspectos físicos 59,1 40,1 - 100 

 

 
   

DIMENSÕES    
  

Saúde mental 76,5 19,7 16 100 

Saúde física 68,0 20 17 99 

 

 
   ESCORE TOTAL  72,5 19,4 17 100 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

Analisando as escalas de qualidade de vida, observamos que os domínios função 

social, saúde mental, aspectos emocionais e vitalidade obtiveram pontuação superior à média 

do escore total. Os domínios mais comprometidos corresponderam à capacidade funcional, 

dor no corpo, estado geral de saúde e aspectos físicos. Por conseguinte, a dimensão saúde 

mental se apresentou com melhores escores do que a dimensão saúde física.  

Dessa forma, constatamos haver comprometimento de todos os domínios do SF-36, 

pois o valor máximo encontrado nos domínios foi 80,6, enquanto que o valor de referência 

máximo para a qualidade de vida deveria ser 100 pontos. Assim, podemos inferir que as 

condições crônicas de saúde contribuem para a redução da qualidade de vida do indivíduo. 

No estudo de Martins, França e Kimura (1996), verificou-se que, para os pacientes 

dos ambulatórios de Clínica Médica de dois hospitais governamentais de ensino da cidade de 

São Paulo, a doença crônica interferiu de maneira mais significativa na capacidade física, no 

trabalho/estudo/atividades do lar e na autoestima, onde as limitações mais citadas foram para 

andar, realizar esforço físico, carregar peso, subir escadas e correr. 
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Para melhor compreensão, interpretação e análise dos dados, apresentaremos os 

resultados separadamente por domínios. Pois um valor único de qualidade de vida poderia 

gerar possíveis erros interpretativos, mascarando aspectos importantes avaliados no SF-36, 

nos casos de um domínio sobrepor o outro. (VALL; BRAGA; ALMEIDA, 2006). 

O domínio “saúde mental” investiga o quanto a pessoa sente-se deprimida, ansiosa, 

com alterações do comportamento, descontrole emocional e sem bem-estar psicológico. Com 

o valor de média de 80,6 ± 18,4 pontos, que diz respeito ao maior valor obtido, demonstra-se 

que esse domínio afetou pouco a qualidade de vida dos pesquisados.  

O domínio atribuído de “função social” compõe-se por dois itens, demonstrando de 

que maneira e quanto a integração da pessoa afeta o convívio social. Verificamos o segundo 

maior valor da média, de 79,1, ± 28,7 pontos, entre todos os domínios, indicativo de que esse 

domínio conduz os indivíduos a uma qualidade de vida moderada.  

O domínio “aspectos emocionais”, responsável pelo envolvimento do servidor 

relativo às alterações no trabalho ou outra atividade regular diária como consequência de 

problemas emocionais, obteve o índice médio de 76,7 ± 37,8 pontos. Esse resultado indica um 

desgaste na qualidade de vida dos pacientes. No entanto, a presença de condição crônica 

semelhante em dois indivíduos pode apresentar avaliações diferentes da qualidade de vida e 

importância emocional distinta. 

Ao examinarmos o domínio “vitalidade”, composto por questões relacionadas ao 

nível de energia, disposição e fadiga do servidor, obtiveram o valor global de 76,7 ± 19,8 

pontos, sugerindo que viver com condição crônica de saúde interfere na disposição, 

comprometendo a qualidade de vida.  

No tocante ao domínio “aspecto funcional”, composto por 10 itens referentes à 

presença e extensão das limitações relacionadas à capacidade e atividade diárias devido à 

saúde, obtivemos uma média total de 72,0 ± 25,6 pontos, sugerindo prejuízo na capacidade 

funcional para os servidores acometidos com condições crônicas de saúde. 

Ao observarmos os valores do domínio “dor”, quanto à presença e intensidade da dor 

no corpo e a interferência no trabalho e nas atividades de vida diária, observamos índices 

baixos, em média 66,3 ± 27,7 pontos, indicando a interferência desse fenômeno na vida dos 

entrevistados, pois, por si, a dor é fator limitante. Ressaltamos que a maioria dos servidores 

(65,6%) apresentou quadros álgicos de moderada intensidade, caracterizando um grande 

desafio a ser enfrentado pelos servidores com condições crônicas de saúde. 
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Ao analisarmos o domínio “estado geral de saúde”, composto por duas questões 

relacionadas ao nível de satisfação com a saúde de modo global e comparando como 

referências a saúde de pessoas do convívio familiar. Constatamos, entretanto, prejuízo da 

qualidade de vida ( =66,2 ± 21,9), provavelmente em decorrência das manifestações clínicas 

relacionadas à causa, tratamento e duração prolongada da CCS. 

Sobre o domínio “aspecto físico”, encontramos o menor índice, com média 59,1 ± 

40,1 pontos, ao investigar sobre as limitações e dificuldades para realização de atividades no 

trabalho e na vida diária em decorrência da saúde física. Esse fato demonstra que os 

servidores acometidos de condição crônica de saúde se mostraram incapazes fisicamente e 

limitados para desenvolver algumas atividades laborais e da vida cotidiana.  

Ao avaliarmos a dimensão “saúde mental”, correspondente à média dos domínios 

função social, aspectos emocionais, saúde mental, dor e estado geral de saúde, encontramos 

escore médio de 76,5 ± 19,7 pontos, indicando prejuízo do estado psicossocial, permitindo 

visualizar o quanto o servidor acometido de condições crônicas de saúde sente-se nervoso, 

deprimido, ou calmo e feliz.  

A dimensão “saúde física”, composta pela média dos domínios capacidade funcional, 

aspecto físico, vitalidade, dor e estado geral de saúde, apresentou índice médio de 68,0 ± 20,0 

pontos. A maior influência do domínio aspecto físico na piora da qualidade de vida ressalta a 

importância de considerarmos essa dimensão como importantes fatos de impacto na qualidade 

de vida, sugerindo maior comprometimento no estado físico.   

Em seu estudo, Brito et al. (2008) constataram que os índices evidenciados entre os 

domínios “aspecto funcional” e “aspecto físico” apontam para os entrevistados que 

apresentam uma concepção geral de doença relacionada com a impossibilidade de realizar as 

atividades diárias e de trabalhar,  corroborando com o presente estudo, onde evidenciamos 

para esses domínios valores inferiores ao escore total. 

Concordamos que a qualidade de vida é um conceito amplo, subjetivo, polissêmico e 

dinâmico, que se modifica no processo de viver das pessoas. No que diz respeito à satisfação 

com a vida e à sensação de bem-estar podendo, muitas vezes, ser um sentimento 

momentâneo. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; SILVA et al., 2005). 

No seu estudo, Berber, Kupek e Berber (2005), para avaliar a magnitude da 

associação entre a depressão e a qualidade de vida em pacientes com síndrome da 

fibromialgia, relacionaram a interferência da doença crônica com a autoestima. Um número 
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de 53,5% dos pesquisados mencionou relação com a alteração do estado emocional, 

caracterizado por tristeza, desânimo, falta de vontade, desmotivação, nervosismo, 

aborrecimento, perda de prazer, insegurança, sensação de inutilidade e insatisfação com a 

autoimagem. 

Outro estudo de Costa (2011), com pessoa portadora de úlcera venosa, doença 

classificada como CCS, também mostrou o grau de dificuldade que essas pessoas têm de se 

dedicar e permanecer no trabalho, bem como na realização das tarefas cotidianas, onde os 

valores dos domínios aspecto físico (7,1) são mínimos, se comparados ao aspecto emocionais 

superiores (36,1). 

Neste estudo o principal transtorno mental presente na população pesquisada foi a 

depressão. Para Berber, Kupek e Berber (2005), a depressão mostrou-se responsável pela 

queda estatisticamente significativa dos escores de qualidade de vida, das seguintes escalas: 

condicionamento físico, funcionalidade física, percepção da dor, funcionalidade social, saúde 

mental, funcionalidade emocional e percepção da saúde em geral, influenciando 

negativamente a qualidade de vida dos pacientes, por aumentar a sensação de dor e 

incapacidade, tornar a adesão ao tratamento mais difícil e diminuir a intensidade das relações 

sociais. 

Quanto aos relatos sobre saúde (Figura 2), referentes à questão número dois do 

questionário SF-36, retratam o quanto o estado geral de saúde do indivíduo está melhor ou 

pior comparado no intervalo de um ano, cuja pontuação variou de 1 a 5, portanto não podendo 

ser adicionada aos valores dos domínios e dimensões. 

Figura 2. Distribuição dos escores de relato de saúde, obtidos da segunda questão do SF-

36, por situação funcional dos servidores atendidos no DAS/UFRN. Natal/RN, 2011. 

(n=215)

 
Fonte: Dados da própria pesquisa 
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No tocante a essa questão, evidenciamos a maioria dos servidores mantendo a saúde 

“quase a mesma” (48,3%) comparada a um ano atrás, principalmente entre os servidores 

ativos. Dos pesquisados, 19,5% apresentaram o estado de saúde “um pouco pior”, em 

contrapartida 15,9% relataram estar “um pouco melhor”, e 12%, “muito melhor”, apenas uma 

pequena porcentagem referiu estar “muito pior” (4,2%).  

Como provável explicação para essas manifestações, aventamos a ideia de que tratar 

e manter o controle da condição crônica de saúde torna a qualidade de vida estabilizada, sem 

grandes repercussões negativas na vida dos sujeitos pesquisados, com base na mediana (77) 

do escore total do SF-36. 

Para uma ampla visualização da qualidade de vida, dividimos os escores em duas 

categorias. A primeira representada pelos valores inferiores à mediana, faixa de 17 a 77 

pontos, e a segunda referente aos escores superiores, 78 a 100 pontos (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Número de condições crônicas segundo a faixa dos escores de qualidade de vida 

(SF-36) dos servidores atendidos no DAS/UFRN. Natal/RN, 2011 

NÚMERO DE 

CONDIÇÕES 

CRÔNICAS DE SAÚDE 

FAIXA DOS ESCORES DO SF-36 
TOTAL 

χ
2
      

 

(Coeficiente de 

contingência) 
De 17 a 77 De 78 a 100 

n % n % n %  

Uma 65 30,2 87 40,5 152 70,7 
ρ< 0,001 

(cc= -0,275) 
Duas 43 20,0 16 7,4 59 27,4 

Três 03 1,4 01 0,5 04 1,9 

Total 111 51,6 104 48,4 215 100,0 - 

Fonte: Dados da própria pesquisa  

 

Assim, evidenciamos o predomínio dos servidores na menor faixa de escores, 17 a 77 

pontos (51,6%), o que indica uma interferência maior na qualidade de vida. Fator agravado 

quando associado ao número de condições crônicas, onde quem apresentou duas ou três 

condições crônicas obteve menores escores em comparação com aqueles com apenas uma 

condição crônica, sendo essa relação estatisticamente significante (ρ<0,001), com coeficiente 

de contingência negativo (cc= -0,275). 

No estudo de Mendonça e Marques Neto (2003), o número de afecções crônicas 

apresentou correlação linear negativa com todos os indicadores de qualidade de vida do SF-

36, porém apenas as correlações com capacidade funcional, aspectos físicos, aspectos sociais 

e vitalidade foram estatisticamente significativas (ρ≤0,05), com correlação fraca (r<-0,460).  

No que se refere à análise geral da distribuição do número de condições crônicas de 
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saúde (CCS) por escore total de qualidade de vida e situação profissional (Figura 3), 

verificamos que, quanto maior o quantitativo de CCS, menores os escores de qualidade de 

vida, evidenciado pela correlação significante (ρ<0,001) tanto para os servidores ativos como 

inativos. Diante dos resultados, podemos inferir que, independente da atuação profissional, a 

existência de afecção crônica foi determinante na diminuição da qualidade de vida do 

indivíduo.  

Figura 3. Número de condições crônicas de saúde segundo o escore total do SF-36 e 

situação funcional dos servidores da UFRN atendidos no DAS. Natal/RN, 2011. (n=215) 

 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

Verificamos que os servidores ativos apresentaram menor escore total do SF-36, fato 

que podemos atribuir à insatisfação dos mesmos no trabalho como forma fundamental de 

sofrimento do trabalhador, onde concordamos que a insatisfação dá origem a patologias que 

geralmente cronificam-se ao longo dos anos. (DEJOURS, 1994). 

Resultados divergentes dos nossos foram encontrados no estudo de Martins, França e 

Kimura (1996), que buscou identificar o significado de qualidade de vida para pessoas com 

doença crônica e verificar a interferência da doença sobre a qualidade de vida das mesmas, no 

ambulatório de clínica médica de dois hospitais governamentais de São Paulo. Em número 

bastante reduzido, houve indicações de que a doença crônica trouxe aspectos positivos como, 

por exemplo, o fato de passar a ter uma preocupação maior com a saúde e com o corpo, e de 
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receber maior atenção por parte dos familiares. 

A satisfação no trabalho apareceu significativamente associada à saúde do 

trabalhador, onde níveis mais elevados de satisfação com aspectos psicossociais do trabalho 

estavam relacionados com uma melhor condição de saúde mental e de capacidade para o 

trabalho entre os trabalhadores. (DEJOURS, 1994; MARINEZ, 2002). 

Segundo Marinez, Paraguaya e Latorre (2004), a capacidade para o trabalho é uma 

pré-condição para uma satisfatória condição geral de saúde. Essa definição nos permite refletir 

sobre o contexto mais amplo da qualidade de vida. 

Para melhor análise dessas variáveis, apresentamos os resultados separadamente por 

situação profissional, facilitando a compreensão do comportamento, dos domínios e 

dimensões do SF-36 relacionados ao número de condições crônicas de saúde. 

Primeiramente descreveremos as informações pertinentes à situação profissional 

“ativo”, e posteriormente, “inativo”. Para ambas as categorias, mais uma vez observamos que 

o desgaste da saúde em decorrência do quantitativo de condições crônicas de saúde é 

determinante no agravamento da qualidade de vida.  

Ao compararmos o comportamento das condições crônicas de saúde entre os 

servidores ativos e os escores do SF-36 (Quadro 10), na análise de variância (ANOVA) 

verificamos que aqueles acometidos com apenas uma condição crônica apresentaram em 

menor intensidade as escalas dos domínios aspecto físico (62,8 pontos), estado geral de saúde 

(64,7 pontos) e dor no corpo (67,4 pontos). Enquanto que os servidores ativos com duas 

condições crônicas de saúde apresentaram alterações semelhantes àqueles de três condições 

crônicas. Estes apresentaram médias dos escores inferiores às demais categorias, sendo o 

aspecto físico o domínio (12,5) mais afetado, seguido de dor no corpo (45,0 pontos) e 

aspectos emocionais (50,0 pontos), com menor interferência a saúde mental (68,0). 

O Quadro 10 remete aos achados com uma, duas ou três condições crônicas. 

Verificamos que houve variação na queda nos escores de qualidade de vida com significância 

estatística, para os servidores ativos, nos domínios saúde mental (ρ<0,001), função social 

(ρ<0,001), vitalidade (ρ=0,008), aspecto emocional (ρ<0,001), aspecto funcional (ρ=0,038), 

aspecto físico (ρ=0,044), dimensões saúde física (ρ<0,001) e mental (ρ=0,013). 
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Quadro 10. Domínios e dimensões do SF-36 por situação funcional e número de condições 

crônicas de saúde dos servidores da UFRN atendidos no DAS. Natal/RN, 2011. (n=215) 

DOMÍNIOS E 

DIMENSÕES DO 

SF-36 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 

ATIVO  INATIVO  

Nº de Condições Crônicas Nº de Condições Crônicas 

Uma 

(n=107) 

Duas 

(n=13) 

Três 

(n=03) 
(ANOVA) 

ρ-valor 

Uma 

(n=45) 

Duas 

(n=16) 

Três 

(n=01) 
(ANOVA) 

ρ-valor 
Média Média 

DOMÍNIOS    

    

  

Saúde Mental 83,3 71,2 68,0 0,001 83,8 80,2 84,0 0,758 

Função Social 84,1 67,2 62,5 0,001 88,2 62,6 100,0 0,008 

Vitalidade 79,1 68,4 60,0 0,008 80,3 75,6 80,0 0,651 

Aspectos 

Emocionais 85,3 53,0 50,0 0,001 79,9 81,2 33,0 0,386 

Aspecto Funcional 76,4 65,4 57,5 0,038 73,8 55,9 95,0 0,031 

Estado Geral de 

Saúde 64,7 61,9 66,0 0,783 71,9 70,2 72,0 0,959 

Dor no Corpo 67,4 58,0 42,0 0,085 70,7 72,0 84,0 0,887 

Aspectos Físicos 62,8 49,4 12,5 0,044 66,1 43,7 100,0 0,110 

         DIMENSÕES 

       

  

Saúde Mental 79,9 64,6 61,0 0,001 81,9 74,6 76,0 0,387 

Saúde Física 70,0 60,7 47,5 0,013 72,5 63,3 86,0 0,205 

         ESCORE TOTAL 75,7 62,0 52,0 0,001 77,4 68,3 83,0 0,259 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 

Em relação aos servidores “inativos”, verificamos uma situação inversa aos 

resultados dos servidores ativos, onde os inativos com três CCS (um servidor) apresentaram 

melhores escores do SF-36, sendo o domínio mais afetado o aspecto emocional (33,0). No 

entanto os domínios função social e aspecto físico obtiveram pontuação máxima (100,0).  

Quanto à presença de uma ou duas CCS, para os inativos, constatamos bons 

resultados nas escalas de qualidade de vida. Para aqueles com uma CCS os domínios mais 

comprometidos foram aspecto físico (66,1 pontos), dor no corpo (70,7 pontos) e estado geral 

de saúde (71,9 pontos). Enquanto que os servidores aposentados com duas CCS obtiveram 

menores escores para os domínios aspecto físico (43,7 pontos), aspecto funcional (55,9 

pontos) e função social (62,6 pontos).  

No que concerne aos servidores inativos, o teste estatístico para comparação das 

médias entre CCS e Domínios do SF-36 mostrou ausência de significância (ρ=0,110), para 
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maioria dos domínios, com exceção para a função social (ρ=0,008) e aspecto funcional 

(ρ=0,031). Portanto, podemos inferir que as médias dos grupos variaram, porém a relação não 

foi estatisticamente significante para maioria dos domínios e dimensões do SF-36 e dos três 

grupos para condição crônica.  

Ao analisarmos o quanto a situação funcional dos servidores interfere diretamente 

nos domínios e dimensões do SF-36, verificamos que os servidores ativos obtiveram menor 

pontuação que os inativos, no entanto a variação das médias foi estatisticamente significante 

(ρ<0,001) apenas para os ativos. Os domínios função social (ρ<0,001 e ρ=0,008) e aspectos 

funcionais (ρ=0,038 e ρ=0,031) foram os únicos com relação significante entre ativos e 

inativos respectivamente, nos levando a refletir sobre a possibilidade de ser o trabalho causa 

do desgaste na qualidade de vida do servidor, principalmente na dimensão sobre saúde física.  

O estudo psicométrico com americanos adultos portadores de doença crônica 

realizado por Burckhardt et al. (2009) sobre qualidade de vida observou que os entrevistados 

consideraram o “estar saudável” como sendo uma área importante para sua qualidade de vida. 

(BURCKHARDT et al., 1989). Esses achados corroboram com nossos resultados, na medida 

em que evidenciamos os servidores cujo estado de saúde se encontrava alterado devido à 

presença de condição crônica de saúde, com visível redução na pontuação do escore de 

qualidade de vida. 

De fato, a presença de condição crônica de saúde altera a qualidade de vida, pois, 

segundo Martins, França e Kimura (1996), podem desencadear-se na pessoa com doença 

crônica isolamento social, aumento da depressão e diminuição das expectativas de melhora, 

contribuindo para um sentimento de desesperança e solidão, os quais podem se associar aos 

itens discriminados nos aspectos: saúde mental, emocional, função social, dor, aspecto físico, 

vitalidade capacidade funcional, e estado geral de saúde.  

A grande maioria dos servidores inativos apresentava idade superior aos 60 anos, 

sendo considerados pessoas idosas. Segundo Neri (2003), o idoso, quanto mais atividades 

desenvolver no dia a dia, maior sua satisfação com a vida e, consequentemente, melhor sua 

percepção de qualidade de vida. Na UFRN, a população estudada, os servidores aposentados 

são estimulados a envolver-se nos projetos de inserção social existentes no DAS, como Vida 

com Maturidade, Feira de Artesanato, Catálogo de serviços, projeto Arte, lazer e desporto, 

entre outros, onde exercem atividades produtivas no dia a dia. Fenômeno que pode aventar o 

fato dos servidores aposentados terem obtido melhor qualidade de vida no grupo pesquisado. 
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Em estudo realizado em idosos com osteoartrite por Alexandre, Cordeiro e Ramos 

(2008), a amostra estudada apresentou alto número de comorbidades associado ao pior 

desempenho nos domínios funcionalidade do questionário Westerm Ontário and McMaster 

Universities (WOMAC) e capacidade funcional do SF-36. Também evidenciamos em nosso 

estudo(,) o domínio capacidade funcional como o mais prejudicado das escalas que mensuram 

a qualidade de vida SF-36.  

Para Leopardi e Lunardi Filho (1999), a fragmentação das tarefas no trabalho é fator 

contribuinte para o prejuízo da qualidade de vida no mesmo, desvalorização profissional, 

insatisfação laboral, absenteísmo e desejo de afastar-se do trabalho, desencadeando cargas 

negativas psíquicas ao servidor. Configurando situação de exploração dos servidores nos 

locais de trabalho, fator preponderante para aumento dos riscos e agravos à saúde. 

 

Tabela 9. Descrição da categoria profissional dos servidores da UFRN atendidos no DAS, 

segundo os escores de qualidade de vida (SF-36). Natal/RN, 2011 

CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

ESCORES DE QUALIDADE DE 

VIDA (SF-36) TOTAL 

De 17 a 77 De 78 a 100 

       n         %         n       %       n        % 

Nível de técnico administrativo 

      Elementar 10 4,7 02 0,9 12 5,6 

Básico 23 10,7 19 8,8 42 19,5 

Médio 30 14,0 25 11,6 55 25,6 

Intermediário 35 16,3 47 21,9 82 38,1 

Superior 10 4,7 09 4,2 19 8,8 

Docente         03        1,4         02         0,9         05          2,3 

TOTAL       111        51,6        104        48,4         215     100,0 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

A Tabela 9 reforça o quanto o trabalho influencia de modo positivo ou negativo na 

qualidade de vida do servidor. Constatamos que a categoria profissional dos servidores 

técnico-administrativos de nível elementar, básico, médio e os docentes apresentaram os 

piores escores de qualidade de vida. Frente a esta constatação inferimos que provavelmente as 

relações do processo de trabalho dessas categorias, ao longo dos anos, contribuíram para o 

agravamento da qualidade de vida dos mesmos. 

Estudos apontam a exploração da classe trabalhadora e a precarização das relações de 

trabalho como desencadeantes de sofrimento, dor, adoecimento e morte, responsáveis pela 
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piora das condições crônicas de saúde e desgaste da qualidade de vida. (BRAGA; 

CARVALHO; BINDER, 2010; WERLE et al., 2010). 

Por fim, podemos inferir que o quantitativo de CCS é fator determinante da qualidade 

de vida com proporções inversas, pois quanto maior o número de CCS, menores são os 

escores de qualidade de vida do SF-36, com comprometimento dos domínios do estado geral 

de saúde, dor e aspectos físicos, sendo a dimensão saúde física a mais afetada. Quanto ao 

relato do estado de saúde, evidenciamos estabilidade no quadro de morbidade dos servidores, 

pois se manteve quase o mesmo no período de um ano. 

Após concepção do perfil de condição crônica de saúde dos servidores e de como se 

encontra a qualidade de vida, mensurada pelo SF-36, analisaremos a correlação existente entre 

ambos na discussão que se segue. 

 

5.5 CORRELAÇÃO ENTRE OS DOMÍNIOS E DIMENSÕES DA QUALIDADE DE VIDA 

RELACIONADOS ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE 

 

De acordo com os resultados mostrados no tópico anterior, verificamos 

predominantemente servidores com baixos escores de qualidade de vida, principalmente entre 

os ativos acometidos de três condições crônicas de saúde, com maior comprometimento dos 

domínios aspecto físico e aspecto emocional. 

Figura 4. Distribuição do escore total do SF-36, segundo o número de condições crônicas dos 

servidores atendidos no DAS/UFRN. Natal/RN, 2011. (N=215) 
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Fonte: Dados da própria pesquisa 



87 

 

 

              A análise da Figura 4 nos permitiu comparar o comportamento das médias entre o 

escore total do SF-36 de qualidade de vida e o quantitativo de condições crônicas de saúde, 

presentes nos pesquisados.  

Com base nos resultados do teste estatístico de Kruskal-Wallis, verificamos que 

houve uma diferença das médias significante (ρ<0,001), ao relacionarmos o escore total do 

SF-36 e o quantitativo de condições crônicas de saúde. Servidores acometidos de uma 

condição crônica de saúde obtiveram melhor pontuação no escore total ( =76,2 ± 17,8), 

seguidos dos com duas ( = 63,8 ± 20,4), e os com três condições crônicas de saúde, de menor 

média do escore total (  =61,7 ± 20,7). 

Esse resultado nos diz que o número de condições crônicas de saúde é impactante na 

redução da qualidade de vida. Podemos inferir ainda que a presença de três condições crônicas 

de saúde num mesmo servidor mais contribui para os menores escores do SF-36. 

Consideramos que viver com condição crônica de saúde significa rompimento e 

mudança na vida social, já que as pessoas têm que aprender a conviver com as mudanças 

físicas, sociais e emocionais, bem como com a sintomatologia da doença. Assim, a sensação 

de desesperança e inutilidade cresce, devido à lentidão do processo de cura, dor, consciência 

da mudança de imagem corporal e alterações na vida social. (BITTENCOUT, 2003; 

EBBESKOG; EKMAN, 2001). 

Após avaliação do escore total do SF-36, analisamos a qualidade de vida 

separadamente por domínios e dimensões, quanto à presença de uma, duas ou três condições 

crônicas de saúde, observada na Figura 5. 

De acordo com os resultados da correlação de Spearman, verificarmos a correlação 

fraca e negativa nos domínios aspecto funcional (r= -0,207; ρ=0,002), aspectos físicos (r= -

0,183; ρ=0,007), vitalidade (r= -0,213; ρ=0,002), função social (r= -0,313; ρ<0,001), 

aspectos emocionais (r= -0,293; ρ<0,001), saúde mental (r= -0,238; ρ<0,001), dimensão 

saúde física (r= -0,210; ρ=0,002) e dimensão saúde mental (r=-0,298; ρ<0,001), 

demonstrando que, quanto maior o número de condições crônicas, menores são os valores dos 

domínios e dimensões da escala de qualidade de vida. 
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Figura 5. Médias dos domínios e dimensões do SF-36, segundo o número de condições 

crônicas dos servidores atendidos no DAS/UFRN. Natal/RN, 2011. (N=215) 

 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 

Destarte, evidenciamos a existência de correlação significativa entre os domínios e 

dimensões com o número de condições crônicas de saúde. Os pesquisados com duas e três 

CCS obtiveram valores inferiores à média do escore total do SF-36, sendo os domínios mais 

afetados os aspectos físicos e emocionais. 

Isso implica dizer que a presença de duas ou mais condições crônica foi o que mais 

dificultou o desempenho das atividades diárias e causou alterações no trabalho em decorrência 

do comprometimento da saúde física e problemas de ordem emocionais. 

Os resultados dos estudos de Bittencout (2003), Duarte e Rego (2007) e Pacheco 

(2004) apontam para a presença de afecções crônicas, as quais constituem uma situação 

limitante, desgastante, onde a resolução dos problemas torna-se comprometida e insatisfatória, 

desencadeando impacto negativo na qualidade de vida. 

No entanto, estudiosos desta área acreditam que, mesmo não sendo possível modificar 

o curso da doença, é preciso enfrentar os desafios decorrentes da condição crônica, de modo a 

manter uma relação harmoniosa consigo, com os outros e com o mundo. (SILVA et al., 2005; 

SILVA; MEIRELLES; SOUZA, 2004). 
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Ao analisarmos a variância entre as condições crônicas de saúde e a média dos 

escores de qualidade de vida, verificamos significância estatística dos domínios saúde mental 

(ρ<0,001), aspectos emocionais (ρ<0,001), função social (ρ<0,001), vitalidade (ρ<0,001), 

aspecto funcional (ρ=0,016), dimensão saúde mental (ρ<0,001), saúde física (ρ=0,030) e 

escore total (ρ<0,001). Exceto relacionada aos domínios aspecto físico (ρ=0,154), dor no 

corpo (ρ= 0,469) e aspecto geral de saúde (ρ= 0,461), que não apresentou significância 

estatística (Quadro 11). 

Na análise do comportamento da variância por categorias de CCS, verificamos que 

DCNT+TMP e TMP apresentaram os menores escores (média máxima 64,9 pontos), 

independente dos domínios e dimensões, com exceção do aspecto funcional (77,1 pontos).  A 

DCNT apresentou uma menor variação das médias, principalmente nos domínios: aspecto 

físico (63,9 pontos), dor no corpo (68,4 pontos) e aspecto geral de saúde (67,0 pontos).    

Em relação às categorias das doenças crônicas não transmissíveis com deficiência 

física contínua e estrutural e doenças crônicas não transmissíveis com transtorno mental 

persistente e deficiência física contínua e estrutural, verificamos que as médias variaram em 

ambas, interferindo negativamente na qualidade de vida, respectivamente nos domínios 

aspecto físico (48,3 e 31,2 pontos), dor no corpo (63,8 e 47,5 pontos) e dimensões saúde física 

(63,8 e 67,7 pontos), aspectos emocionais (33,2 pontos) para apenas as três CCS. 

Verificamos as melhores médias dos escores na categoria DFCE, afetando 

principalmente dois domínios, o aspecto físico (62,5 pontos) e função social (69,0 pontos). 

Ressaltamos que as escalas de aspecto funcional, aspecto emocional e saúde mental obtiveram 

escore máximo (100 pontos). Como provável explicação para a manifestação dos escores do 

SF-36, podemos aventar a ideia de que as DFCEs presentes nos servidores causam pouca 

limitação na capacidade de executar tarefas cotidianas.  

Também identificamos que, apesar do quantitativo pequeno de servidores acometidos 

de TMP (n=7) e DCNT+TMP (n=29), essas categorias estão mais relacionadas com a 

diminuição dos escores de qualidade de vida. Levando-nos a repensar e direcionar 

prioritariamente as ações visando à melhoria da qualidade de vida dessa população. 

Há se pensar que os transtornos mentais acometem os servidores em plena fase 

produtiva do desenvolvimento, com intenso sofrimento psíquico cronificado, limitando-os 

para o trabalho e atividades da vida diária, afetando suas relações de afetividade, gerando um 

ônus indireto em sua vida e de seus familiares frente às oportunidades perdidas de vida com 
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os anos de incapacitação. (MIRANDA et al., 2009). 

 

Quadro 11. Médias dos domínios e dimensões do SF-36, segundo as categorias de condição 

crônica de saúde dos servidores atendidos no DAS/UFRN. Natal/RN, 2011. (n=215) 

DOMÍNIOS E 

DIMENÕES DO SF-36 

CATEGORIAS DAS CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE 

ANOVA 

(ρ-valor) DCNT* 

(n=143) 

TMP** 

(n=7) 

DFCE*** 

(n=2) 

DCNT 

+ DFCE 

(n=30) 

DCNT + 

TMP 

(n=29) 

DCNT, 

TMP + 

DFCE  

(n=4) 

Domínios               

Saúde Mental 84,7 53,7 100,0 83,6 62,3 80,0 0,001 

Função Social 87,1 53,8 69,0 71,4 59,6 78,2 0,001 

Aspectos Emocionais 86,7 19,0 100,0 82,2 40,2 33,2 0,001 

Vitalidade 80,5 55,0 87,5 77,8 61,7 73,7 0,001 

Aspecto funcional 75,2 77,1 100,0 60,1 64,8 75,0 0,016 

Dor no Corpo 68,4 63,7 80,5 63,8 60,9 47,5 0,469 

Aspecto Geral de Saúde 67,0 60,8 76,0 68,5 59,1 71,5 0,461 

Aspectos Físicos 63,9 60,7 62,5 48,3 49,1 31,2 0,154 

       
 Dimensão 

        

Saúde Mental 81,8 48,8 86,5 77,1 56,9 67,7 0,001 

Saúde Física 71,0 63,2 81,5 63,8 59,1 59,7 0,030 

       
 Escore total SF36 77,1 55,8 84,5 69,9 57,3 61,7 0,001 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

Nota: * Doença crônica não transmissível 

** Transtorno mental persistente 

*** Deficiência física contínua e estrutural 
   

No Brasil, no Município de Fortaleza/CE, foi realizado um estudo conduzido em 

Unidade Básica de Saúde da Família, com 113 portadores com TMP, para avaliar a qualidade 

de vida e a percepção de doença entre portadores de hipertensão arterial. Verificou-se 

comprometimento em todos os domínios da escala de qualidade de vida, sugerindo que a 

cronicidade da HAS pode levar ao comprometimento da qualidade de vida do indivíduo. 

(BRITO et al., 2008).  

Estudo desenvolvido em ambulatório de um hospital geral do Município de Taboão 

da Serra/SP com portadores de insuficiência cardíaca, de acordo com a pontuação dos 

pacientes de acordo com o SF-36, observou que, das oito dimensões de QV avaliadas, em sete 

identificaram-se escores abaixo de 50 pontos. Os aspectos físicos e os aspectos emocionais 
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representaram as dimensões mais comprometidas, com pontuação igual a 8 e 9, 

respectivamente. (SOARES, 2008).  

Segundo a OMS (2001), a ocorrência simultânea de duas ou mais condições crônicas 

de saúde no mesmo indivíduo é particularmente comum com o passar da idade, quando 

diversos transtornos físicos e mentais podem ocorrer juntos. Trata-se da comorbidade, a qual 

tem sérias repercussões na identificação, tratamento e reabilitação das pessoas afetadas, 

estando diretamente relacionada à piora da qualidade de vida.  

Encontramos no estudo de Berber, Kupek e Berber (2005) a relação de variância 

verificada no nosso, reforçando os achados. Pessoas com transtorno mental persistente 

(depressão) atendidas num ambulatório demonstraram pior qualidade de vida do que as 

acometidas com doença crônica não transmissível, como hipertensão, diabetes, artrite e 

doença cardíaca. A maioria dos pacientes mostrou déficits no relacionamento com os outros e 

consigo mesmo e na execução de atividades cotidianas
 
(BERBER; KUPEK; BERBER, 2005).  

Estudo realizado sobre qualidade de vida dos pacientes em acompanhamento no 

Programa de Tratamento do Alcoolismo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Botucatu/SP, com instrumento SF-36, concluiu que os dependentes moderados e/ou graves 

apresentaram QV inferior aos dependentes leves, nos aspecto físico, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspecto social e saúde mental. Os não abstinentes apresentaram qualidade de vida 

inferior aos abstinentes, em aspecto físico, aspecto social e saúde mental (MENEZES, 2006). 

Considerando a lesão raquimedular desencadeante de uma DFCE, destacamos o estudo 

de Forchheimer, Mcaweeney e Tate (2004) nos Estados Unidos. Ao verificarem a correlação 

entre o nível de lesão medular e a avaliação dos aspectos físicos e mentais da qualidade de 

vida, encontraram correlação existente apenas entre o componente físico e o grau de 

incapacidade, constatando que, quanto maior for o comprometimento físico decorrente da 

lesão, menor será o escore de avaliação do domínio físico na avaliação da qualidade de vida. 

Para melhor compreensão de qual CCS mais interfere na qualidade de vida dos 

servidores, optamos por analisar as correlações por categoria e por domínios e dimensões do 

SF-36. (Quadro 12). 
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Quadro 12. Correlação entre os escores dos domínios e dimensões do SF-36 e as categorias 

de condições crônicas de saúde dos servidores atendidos no DAS/UFRN. Natal/RN, 2001. 

(n=215) 

 

Ao analisarmos os coeficientes de correlação entre categorias de condições crônicas 

de saúde e os domínios de qualidade de vida, verificamos que todos os domínios apresentaram 

coeficiente de correlação significativo.  

Dentre as crônicas de saúde estudadas, a análise estatística mostrou relação relevante 

entre a doença crônica não transmissível e escores de qualidade de vida, correlacionando-se de 

modo fraco, negativo e significante nos domínios saúde mental (r=-0,284, ρ<0,001), função 

social (r=-0,355, ρ<0,001), aspectos emocionais (r=-0,376, ρ<0,001), vitalidade (r=-0,226, 

ρ<0,001), aspecto físico (r=-0,173, ρ=0,011), e aspecto funcional (r=-0,180, ρ=0,008), bem 

como nas dimensões saúde mental (r=-0,339, ρ<0,001) e física (r=-0,211, ρ<0,001) e escore 

total (r=-0,316, ρ<0,001).  

Com base na correlação fraca e negativa, podemos inferir que a presença da doença 

crônica não transmissível está relacionada com os menores escores de qualidade de vida, e, de 

DOMÍNIOS E 

DIMENSÕES 

DO SF-36 

CATEGORIAS DAS CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE 

DCNT* TMP** DFCE*** 
DCNT + 

DFCE  

   DCNT + 

 TMP 

DCNT, TMP  

+  DFCE   

    R (ρ)     r (ρ)    r (ρ)    r (ρ)    r (ρ)    r (ρ) 

Domínios 
          

  

Saúde mental -0,248 (0,001) 0,160 (0,019) -0,152 (0,026) -0,019 (0,783) 0,319 (0,001) 0,008 (0,906) 

Função social -0,355 (0,001) 0,141 (0,038) 0,024 (0,723) 0,101 (0,140) 0,293 (0,001) 0,036 (0,597) 

Aspectos 

emocionais 
-0,376 (0,001) 0,284 (0,001) -0,063 (0,356) -0,046 (0,498) 0,378 (0,001) 0,147 (0,031) 

Vitalidade -0,226 (0,001) 0,068 (0,319) -0,053 (0,436) -0,019 (0,779) 0,307 (0,001) 0,010 (0,887) 

Aspecto 

funcional 
-0,180 (0,008) -0,046 (0,506) -0,136 (0,047) 0,183 (0,007) 0,125 (0,068) 0,001 (0,987) 

Dor no corpo -0,109 (0,112) 0,018 (0,791) -0,048 (0,486) 0,034 (0,619) 0,085 (0,214) 0,087 (0,204) 

Aspecto geral 

de saúde 
-0,074 (0,279) 0,049 (0,472) -0,040 (0,564) -0,036 (0,604) 0,128 (0,062) -0,009 (0,897) 

Aspectos 

físicos 
-0,173 (0,011) -0,014 (0,837) -0,012 (0,858) 0,117 (0,087) 0,096 (0,162) 0,091 (0,183) 

Dimensões  

           

  

Saúde Mental -0,339 (0,001) 0,181 (0,001) -0,049 (0,001) 0,011 (0,870) 0,340 (0,001) 0,093 (0,001) 

Saúde Física -0,211 (0,002) 0,026 (0,707) -0,065 (0,341) 0,096 (0,161) 0,175 (0,010) 0,061 (0,373) 

Escore total -0,316 (0,001) 0,124 (0,069) -0,061 (0,374) 0,067 (0,330) 0,288 (0,001) 0,082 (0,229) 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

Nota: * Doença crônica não transmissível 

** Transtorno mental persistente 

*** Deficiência física contínua e estrutural  
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acordo com o crescimento do número de condições crônicas, ocorre a diminuição do escore de 

qualidade de vida, indicando uma qualidade de vida menor.  

A correlação entre as categorias de condição crônica de saúde e a qualidade de vida 

mostrou o transtorno mental persistente e a doença crônica não transmissível com transtorno 

mental persistente com correlação estatisticamente significante para ambos, nos domínios 

saúde mental (ρ=0,019 e ρ<0,001), função social (ρ=0,038 e ρ<0,001), aspectos emocionais 

(ρ<0,001 e ρ<0,001), e dimensão saúde mental (ρ<0,001 e ρ<0,001). Ainda os domínios 

vitalidade (ρ<0,001), dimensão saúde física (ρ=<0,010) e o escore total (ρ<0,001) foram 

significante para doença crônica não transmissível com transtorno mental persistente. Esses 

dados revelam a redução da qualidade de vida relacionada à capacidade psicossocial dos 

servidores ativos e inativos, verificada pela correlação fraca em todos. 

Evidenciamos que a deficiência física contínua e estrutural contribuiu para piora da 

qualidade de vida, sendo a correlação fraca, negativa e significante para apenas os domínios 

saúde mental (r=-0,151; ρ=0,026), aspecto funcional (r=-0,136; ρ=0,047) e a dimensão saúde 

mental (r=-0,049; ρ<0,001).  

Estudos realizados com população portadora de doença crônica não transmissível 

também evidenciaram a existência da relação entre esta e qualidade de vida, corroborando 

com nossos resultados, onde verificamos a presença de correlação e significância nas 

dimensões saúde física (r=-0,211; ρ<0,001) e saúde mental (r=-0,339; ρ<0,001).  (BRITO et 

al., 2008; MAGNABOSCO, 2007; SILQUEIRA, 2005).  

Utilizando o SF-36, observamos, em um outro estudo, também a diminuição dos 

escores da qualidade de vida correlacionada à presença de DCNT. Brito et al. (2008), ao 

estudar a qualidade de vida em portadores de hipertensão arterial, constatou a diminuição dos 

níveis de qualidade de vida em todas as escalas analisadas, entre os diferentes domínios e 

dimensões do instrumento. Na análise estatística apenas o domínio estado geral de saúde 

mostrou distribuição relevante (ρ<0,05) e os aspectos emocionais indicaram melhor qualidade 

de vida. 

A presença dos TMP está correlacionada com a degradação da qualidade de vida do 

servidor. O estudo de Berber, Kupek e Berber (2005) corrobora com os nossos achados, pois 

mostrou que alguns domínios do SF-36 tiveram queda de seus escores, significativamente, 

quando relacionada à presença de transtorno mental (depressão): saúde mental, funcionalidade 

emocional, funcionalidade social, condicionamento físico, funcionalidade física, percepção da 
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dor, e percepção da saúde em geral. 

Estudos sintonizam-se com os nossos, onde a presença da deficiência física – e a 

intensidade da mesma – está relacionada diretamente com baixa qualidade de vida das 

pessoas. (SILVA et al., 2009b; VALL; BRAGA; ALMEIDA, 2009). 

Mais uma vez o estudo de Forchheimer, Mcaweeney e Tate (2004) vem corroborar 

com nossos resultados, ao evidenciar a existência de correlação entre o componente físico e o 

grau de incapacidade decorrente da DFCE. Ambos os estudos constatam que, quanto maior 

for o comprometimento físico decorrente da lesão, menor será o escore de avaliação do 

domínio físico na avaliação da qualidade de vida. Fator que pode justificar os bons escores de 

qualidade de vida dos servidores com DFCE, haja vista a maioria das deficiências físicas 

encontradas no grupo não repercutirem no alto nível de comprometimento corpóreo.  

Estudo sobre qualidade de vida relacionada à DFCE, realizado com indivíduos 

paraplégicos, seguindo metodologia adotada pela OMS, mostrou diferença estatisticamente 

significante entre domínios estudados, onde meio ambiente e físico obtiveram os piores 

escores de avaliação, e os escores mais elevados na avaliação pertenceram aos domínios 

psicológicos e de relações sociais. (BAMPI; GUILHEM; LIMA, 2008). 

No entanto, Lima et al. (2011) mostraram evidências contrárias as nossas, ao 

buscarem conhecer a percepção de qualidade de vida dos para-atletas da seleção brasileira de 

natação dos jogos paraolímpicos de Pequim, China. Verificaram boa percepção da qualidade 

de vida entre os deficientes físicos do grupo estudado; consideramos, portanto, que o portador 

de deficiência física pode levar uma vida normal, apesar das limitações. Ressaltamos o 

enfoque do fenômeno da prática de atividade física como desencadeante da melhoria da 

qualidade de vida, como mostram diversos estudos. (KOSLOWSKY, 2004; SALVADOR; 

TARNHOVI, 2002). 

Há estudos que relacionam o impacto da saúde física e sua interferência no 

desempenho das atividades diárias e/ou profissionais, evidenciado pela menor pontuação 

atribuída aos aspectos físicos, do que aos demais domínios. (ANTÔNIO et al., 2010; BRITO 

et al., 2008; COSTA, 2011). 

 Mundialmente há vários estudos mostrando a existência da relação entre saúde e 

qualidade de vida, bem como entre condições de vida inadequadas e doenças. Uma boa saúde 

influencia favoravelmente a qualidade de vida, enquanto que a doença dificulta vários 

aspectos da vida humana: diminui a produção, aumenta os gastos e gera insatisfação. 



95 

 

 

(COSTA, 2011; MENDONÇA, 2006; NOBREGA, 2009; PIMENTA et al., 2008; SEILD; 

ZANNON, 2004; VIDO; FERNANDES, 2007). 

Enfim, o conjunto de informações obtidas pelos valores dos diversos domínios e 

dimensões indica a presença de correlação das categorias de CCS com todas as escalas da 

qualidade de vida dos servidores analisados, entre os diferentes aspectos do instrumento SF-

36. Destarte, inferimos que presença da CCS repercute negativamente na qualidade de vida, 

conduzindo os servidores ativos e inativos ao comprometimento geral de suas atividades 

cotidianas ao longo dos anos, em decorrência da morbidade acometida. 
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6 CONCLUSÃO  

 

A realização deste estudo nos possibilitou avaliar a qualidade de vida dos servidores 

em condição crônica de saúde, quanto aos aspectos sociodemográfico, ambiental, laboral e de 

saúde que os envolvem, identificar quais condições crônicas de saúde os acometem, bem 

como conhecer quais os domínios que mais prejudicaram a qualidade de vida, mensurada pelo 

SF-36, além de verificar a correlação existente entre a condição crônica de saúde e a 

qualidade de vida do servidor. 

 

 

Quanto à caracterização sociodemográfica, ambiental, laboral e de saúde dos servidores 

em condição crônica de saúde 

  

Nesta pesquisa identificamos o perfil sociodemográfico dos servidores da UFRN 

atendidos no DAS vivendo com condição crônica de saúde. Foi caracterizado pelo predomínio 

do sexo masculino, de faixa etária inferior a 60 anos, casados ou em união estável, de religião 

católica, cor parda, procedentes da capital Natal.  

Com relação à caracterização ambiental, predominaram os servidores residentes em 

moradia própria, com fornecimento de água e coleta de lixo públicos, sendo os dejetos sólidos 

destinados a fossa séptica doméstica.  

Quanto aos aspectos laborais, a situação funcional mais frequente correspondeu ao 

ativo, e com lotação nas pró-reitorias e órgãos suplementares. A distribuição da força de 

trabalho predominou nos cargos de níveis intermediário e médio, com pequena proporção de 

docentes, e o tempo de serviço concentrou-se na faixa dos 16 a 30 anos.  

No tocante à caracterização de saúde, a grande maioria apresentou hábitos de vida 

saudáveis, com alimentação controlada, regrada, sem uso do álcool e tabaco, no entanto, ainda 

é pertinente o número de servidores sedentário. A presença de uma única condição crônica de 

saúde foi dominante no grupo estudado, apresentando elevado número de licenças médicas 

para tratamento da saúde, e utilizavam assistência à saúde suplementar, por meio de plano de 

saúde. Poucos servidores estavam inseridos em projetos de convivência de autoajuda, e 

muitos relataram sentir dor de moderada intensidade, principalmente os ativos.  

Diante disso, pensamos no futuro realizar monitoramento dos fatores de risco mais 
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aprofundado, visando subsidiar ações de prevenção e redução dos mesmos no âmbito da 

universidade.  

 

 

Quanto à percepção do servidor em relação aos fatores de trabalho como fatores 

desencadeadores de condições crônicas de saúde 

 

O estudo avaliou a percepção dos servidores entre o surgimento da condição crônica 

de saúde e os fatores de desgaste do trabalho. Salientamos que a minoria respondeu o quesito. 

Predominou o fator condição de trabalho inadequada, englobando nessa categoria os aspectos 

referentes ao processo de trabalho e estrutura física; seguida dos fatores relacionados a 

estresse no trabalho e plantão noturno. 

 

 

Quanto às condições crônicas de saúde que acometem os servidores da UFRN 

 

Para caracterização das condições crônicas de saúde (CCS), identificamos o perfil de 

morbidade dos servidores, contendo no máximo seis, e com média de 4,4 diagnósticos por 

pessoa. 

Quando à categorização dos diagnósticos pelo CID-10, observamos comportamentos 

semelhantes para os servidores ativos e inativos, com predomínio das doenças do aparelho 

circulatório, seguidas das doenças endócrinas e metabólicas, doença osteomuscular e as 

doenças do transtorno mental e comportamental. 

A maioria dos servidores vive com apenas uma condição crônica de saúde (CCS), e a 

mais predominante foi a doença crônica não transmissível (DCNT), com diagnósticos mais 

frequentes de hipertensão arterial, doenças osteomusculares e diabetes mellitus. Para os 

transtornos mentais persistentes (TMPs) predominou a depressão como transtorno de humor; 

quanto à deficiência física contínua e estrutural (DFCE), as de maior ocorrência foram a 

deficiência locomotora e visual, comprometendo principalmente os servidores inativos.  

Dentre as CCS associadas, observamos a presença predominante de DCNT+DFCE, 

seguida de DCNT+TMP, por último a tripla associação DCNT+TMP+DFCE.  
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Quanto à qualidade de vida dos servidores em condição crônica de saúde, mensurada 

pelo questionário SF-36 

 

De modo geral consideramos a qualidade de vida dos servidores em CCS como boa, 

com pontuação média de 72,5 pontos do escores total do SF-36, predominando (51,6%) os 

servidores na menor faixa de escores, 17 a 77, indicando maior interferência na qualidade de 

vida.  

Quanto aos domínios e dimensões da qualidade de vida, identificamos que os domínios 

função social, saúde mental, aspectos emocionais e vitalidade obtiveram pontuações 

superiores à média do escore total (72,5). Os domínios mais afetados corresponderam à 

capacidade funcional, dor no corpo, estado geral de saúde e aspectos físicos. Por conseguinte 

a dimensão saúde mental se apresentou com melhores escores, e a dimensão saúde física, com 

os piores. 

Quando ao relato de saúde comparado a um ano atrás, se o estado de saúde melhorou 

ou piorou, variando de 1 a 5 pontos, os resultados apontam para uma distribuição mais 

concentrada no terceiro quesito, referente à resposta “quase a mesma”, indicando a 

estabilidade do quadro clínico de saúde, quando comparado ao período de um ano. Mais uma 

evidência à qual podemos atribuir a boa qualidade de vida dos servidores. 

No que concerne ao número de condições crônicas, os servidores com duas ou três 

condições crônicas de saúde obtiveram piores escores de qualidade de vida do que aqueles 

com uma CCS, sendo essa relação estatisticamente significante (ρ<0,001). 

Referente à situação profissional, os servidores ativos apresentaram piores valores nos 

domínios e dimensões das escalas de qualidade de vida em relação aos inativos, com 

significância estatística a variação das médias apenas entre os ativos (ρ<0,001). Os domínios 

função social e aspectos funcionais foram os únicos estatisticamente significantes entre ativos 

e inativos. Quanto à categoria de trabalho, os técnicos administrativos de nível elementar, 

básico, médio e os docentes apresentaram os menores escores de qualidade de vida. 

Assim, verificamos no geral que os domínios que mais influenciaram nos escores 

totais foram capacidade funcional, dor no corpo, estado geral de saúde e aspectos físicos, no 

entanto esses domínios sofrem variações quando relacionados ao número de CCS e situação 

profissional. 
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Quanto à correlação da qualidade de vida dos servidores com a condição crônica de 

saúde 

 

Em relação à qualidade de vida do SF-36 concatenada à presença do número de CCS, 

em uma, duas ou três, verificamos correlação fraca e negativa entre os referidos fenômenos, 

apresentando-se estatisticamente significante nos domínios aspecto funcional, aspectos 

físicos, vitalidade, função social, aspectos emocionais, saúde mental, dimensão saúde física e 

dimensão saúde mental, denotando que, quanto maior o número de condições crônicas, 

menores são os valores da escala de qualidade de vida. Sendo os domínios mais afetados o 

aspecto físico e aspecto emocional, principalmente para aqueles acometidos com três CCS. 

Ao analisarmos a variância das categorias de condição crônica de saúde em relação aos 

escores do SF-36, verificamos os pesquisados acometidos de DCNT+TMP ou TMP com 

menores índices de qualidade de vida, exceto para o aspecto funcional.  E a categoria DFCE, 

com os melhores escores de qualidade de vida. 

Destarte, inferimos que, apesar do quantitativo pequeno de servidores acometidos pelo 

transtorno mental persistente, seja sozinho ou associado a comorbidades, foi a categoria que 

mais contribuiu para piora dos escores do SF-36, sendo a variação das médias dos domínios 

significante, exceto para dor no corpo, aspecto geral de saúde e aspectos físicos. Levando-nos 

a repensar e direcionar prioritariamente as ações que visem à melhoria da qualidade de vida 

dessa população. 

Ao analisarmos a correlação da categoria CCS com os domínios dos escores de 

qualidade de vida, identificamos que a DCNT apresentou distribuição relevante no grupo 

estudado, sendo a correlação fraca e negativa (r<-376), porém significante (ρ<0,008) para os 

domínios saúde mental, função social, aspectos emocionais, vitalidade, aspecto físico e 

aspecto funcional, bem como nas dimensões saúde mental e física, e escore total. Esses 

resultados nos permitem aventar que, à medida que número de condições crônicas de saúde 

aumenta, o escore de qualidade de vida diminui, indicando uma “piora da qualidade de vida”.  

Dentre as categorias de CCS, verificamos que TMP e DCNT+TMP apresentaram 

correlação fraca e significante estatisticamente, contribuindo para queda dos escores do SF-36 

nos domínios: saúde mental, aspectos emocionais, função social, vitalidade, dimensão saúde 

mental e escore total. Esses dados revelam o relacionamento com a piora da qualidade de vida 
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relacionada à capacidade psicossocial do servidor, verificada pela correlação fraca, porém 

significante. 

No tocante à DFCE, a relação com a qualidade de vida foi fraca e negativa, porém 

significante apenas para os domínios saúde mental, aspecto funcional e a dimensão saúde 

mental.  

Diante dos resultados obtidos, concluímos que a qualidade de vida dos servidores é 

influenciada pelas condições crônicas de saúde. Relação evidenciada por: 

 Correlações fracas, negativas e significantes entre os escores de qualidade de vida e o 

número de condições crônicas em um mesmo indivíduo, exceto para os domínios estado 

geral saúde e dor no corpo.  

 Presença de correlação fraca e significante entre as categorias das CCS e todas as escalas 

da qualidade de vida dos servidores, analisados entre os diferentes aspectos do instrumento 

SF-36.  

Destarte inferimos que presença da CCS repercute negativamente na qualidade de 

vida, conduzindo os servidores ativos e inativos ao comprometimento geral de suas atividades 

diárias de vida e trabalho ao longo dos anos, em decorrência da morbidade acometida, 

principalmente relacionada à DCNT e TMP. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste estudo verificamos o quanto a condição crônica de saúde, caracterizada por 

tratamento contínuo e prolongado, afeta os aspectos biopsicossociais da vida do servidor da 

UFRN, e provoca impacto importante nos domínios e dimensões da qualidade de vida.  

Ressaltamos que já esperávamos resultados semelhantes, em virtude da percepção 

como profissionais enfermeiros no convívio diário com servidores, onde percebíamos 

limitações para atividades diárias e do trabalho, repercutindo na qualidade de vida. 

Os domínios e dimensões da qualidade de vida mensurados pelo SF-36 foram 

influenciados pelos tipos de condição crônica de saúde (DCNT, TMP e DFEC), e o número de 

CCS, denotando que estão relacionados com o processo saúde/doença.  

As DCNTs tenderam a impactar mais na dimensão saúde física; os TMPs na 

dimensão saúde mental; e a DFCE apresentou equilíbrio entre ambas dimensões. As 

repercussões pessoais e sociais da CCS na vida do servidor requerem mudanças no estilo de 

vida, e adaptações de rotina diária para acomodação do tratamento. 

Esses resultados poderão ser transformados em informações importantes para 

subsidiar o processo de planejamento das políticas de atenção à saúde do servidor do 

DAS/PRH/UFRN. Também nortearão estratégias de prevenção e controle de agravos das 

condições crônicas de saúde no DAS, favorecendo melhores condições de acompanhamento 

da saúde do servidor, propiciando o alcance da melhoria da qualidade de vida. 

O planejamento e desenvolvimento de ações de promoção à saúde baseadas nos 

indicadores da qualidade de vida trarão benefícios aos servidores e à universidade, como: 

redução dos custos pessoais decorrentes dos agravos da condição crônica, melhoria, controle e 

tratamento da doença, diminuição do impacto da morbidade sobre a qualidade de vida, 

estímulo para mudança no estilo de vida, motivação dos servidores para o trabalho, maior 

produtividade no serviço, redução do absenteísmo por licença médica, entre outros. 

A assistência à saúde do servidor desenvolvida no DAS conta com participação e 

envolvimento de vários segmentos da universidade e apoio da equipe multiprofissional, 

realizando trabalho educativo e social com ações de orientação e estímulo à prática de hábitos 

de vida saudáveis, à adesão ao tratamento, visando à melhoria da qualidade de vida. 

O enfermeiro, como participante da equipe multiprofissional, deve se apropriar dos 
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resultados deste estudo, para que, embasado em dados científicos, planeje, execute e avalie as 

intervenções de enfermagem, objetivando a redefinição das ações de promoção da saúde para 

atender às necessidades dos servidores, com maior eficácia e eficiência, capaz de garantir o 

cuidado de enfermagem integral e sistemático.  

Dessa forma, conhecermos quais as CCS que mais afetam a qualidade de vida dos 

servidores nos fornece indicadores para rastrear e identificar as necessidades de saúde, 

subsidiando a tomada de decisões sobre prioridades das ações de saúde por parte das 

instâncias da UFRN. 

O instrumento de avaliação da qualidade de vida, o SF-36, se mostrou capaz de 

avaliar a qualidade de vida dos servidores pesquisados, pois conseguimos identificar 

diferenças significantes de qualidade de vida dentre as morbidades classificadas em condição 

crônica, apesar da limitação referente à dificuldade de aplicação do instrumento quanto à 

semelhança estrutural da sexta e décima questões, desencadeando dúvida entre os 

pesquisados. 

Na temática da qualidade de vida de pessoas em condição crônica de saúde, apesar de 

amplamente estudada no Brasil e no mundo, são escassos os estudos sobre a qualidade de vida 

englobando ao mesmo tempo várias condições crônicas de saúde, bem como referente ao 

servidor público federal, priorizado neste estudo.  

Assim, acreditamos que esta pesquisa trouxe expressivas contribuições para o 

aprofundamento das discussões sobre qualidade de vida, fornecendo subsídios para reflexão 

acerca desta temática, no âmbito da UFRN, na área da Saúde e da Enfermagem.  

Dessa forma, esperamos ter contribuído para a reflexão crítica dos profissionais de 

saúde, em especial os enfermeiros, sobre a interligação entre o processo saúde/doença e 

qualidade de vida na perspectiva da integralidade das ações. 

Por fim, algumas constatações e lacuna advindas deste estudo fornecem subsídios 

para que novas pesquisas aprofundem a investigação em outros aspectos relacionados à 

qualidade de vida deliberadamente não contemplados aqui, pois fogem do objeto de estudo 

em foco. Sugerimos a realização de outras investigações científicas para conhecer a qualidade 

de vida dos servidores relacionada aos aspectos laborais, como um propósito de rastreamento 

de novos casos e avaliação dos serviços de saúde na esfera da saúde do trabalhador da UFRN.  
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HUOL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro(a) usuário(a) do Departamento de Assistência ao Servidor da PRH/UFRN 

 

Solicitamos à Sr.(a) seu consentimento para participar voluntariamente do 

projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da qualidade de vida do servidor da UFRN 

em condição crônica de saúde”. 

 

Justificativa e objetivos da pesquisa: Trata-se de uma pesquisa importante, com o 

objetivo de avaliar a qualidade de vida dos servidores da UFRN que enfrentam 

condições crônicas de saúde, usuários dos serviços do DAS. Além dos benefícios aos 

servidores, servirá de indicador para avaliação da qualidade da assistência prestada pelo 

DAS e ampliação da produção científica, e, consequentemente, renovação dos 

conhecimentos nessa área.  

Desconfortos, riscos e benefícios: Os riscos associados à participação neste estudo são 

mínimos, e estes serão minimizados pelo cuidado que teremos com os procedimentos 

que realizaremos. Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em 

sigilo. As medidas de proteção para minimizar os possíveis riscos serão realizadas 

mediante cumprimento da Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde.  

Aplicação do Instrumento: Os dois instrumentos serão aplicados em entrevistas com 

o(a) senhor(a), antes do atendimento na perícia em saúde, do ambulatório do DAS.  

Danos e ressarcimento: Na presença de dano eventual decorrente deste estudo, caberá 

a responsabilidade ao pesquisador. A indenização facultará a cobertura financeira do 

possível dano imediato ou tardio que venham a ser comprovados. Ressaltamos que se 

houver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, o(a) senhor(a) será 

ressarcido(a) mediante solicitação e desde que fique comprovada legalmente sua 

necessidade. 

Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, 

podendo recusar fazer parte do mesmo ou interromper, se julgar conveniente, sem 

penalidade, prejuízo, ou represálias para o(a) senhor(a).  

Resultados: Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos, com 

sigilo e o anonimato de sua participação. 

Desde já agradecemos a sua atenção e, caso aceite participar, solicitamos a sua 

confirmação neste documento. 

 

 

 

APÊNDICE A 
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CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Eu fui devidamente esclarecido(a) 

quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido(a) e aos 

possíveis riscos envolvidos. Declaro estar de acordo em participar voluntariamente no 

estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou prejuízos, sejam de 

caráter econômico, social, psicológico ou moral, com a garantia do anonimato e o sigilo 

dos dados referentes à minha identificação. Aceito disponibilizar ao pesquisador 

responsável qualquer esclarecimento adicional a mim solicitado durante o curso da 

pesquisa, assim como tenho o pleno direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que isso implique em qualquer prejuízo à minha pessoa ou minha 

família. 

 

 

Nome do participante: 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Gilson de Vasconcelos Torres, 

brasileiro, CPF: 513267284-15, residente a Rua Massaranduba, 292, Nova Parnamirim, 

Natal/RN, CEP: 59086-260, Tel.: (84) 32084308 / 99873769, Email: gvt@ufrnet.br, 

discuti as questões acima apresentadas ao participante no estudo. 

 

 

Natal, _____ de ____________de 2010 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Gilson Vasconcelos Torres 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRAUDAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Pesquisa: Avaliação da qualidade de vida do servidor da UFRN  

em condição crônica de saúde 

 

FORMULÁRIO ESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

 
Nº de ordem: ________     

             

A – CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E AMBIENTAL 

  A.1. IDENTIFICAÇÃO E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

A.1.1 – Iniciais do nome: 

 

A.1.2 – Procedência: 1. Bairro: ___________________    2. Município: __________________ 
     3. Se Natal, Distrito:   3.1 norte I    3.2. norte II        3.3 sul          3.4 leste      3.5 oeste 

A.1.3 – Sexo: 1. Masculino           2. Feminino 

A.1.4 – Idade: _______anos 

A.1.5 – Estado civil: 1.Solteiro   2. Casado/União estável      4.Viúvo    5. Divorciado/Desquitado 

A.1.6 – Escolaridade: 1 Grau: 1.1. Alfabetizado   1.2. Ensino Fundamental   1.3. Ensino Médio 
                                      1.4. Ensino Superior   1. 5. Pós-Graduação 
                                     2. Situação: 2.1 Incompleto      2 . 2  Completo    2.3 Em curso 

3. Anos de estudo: _______ 

A.1.7 – Religião: 1. Católico    2. Protestante     3. Outra, qual?  ________ 

A.1.8 – Raça: 1. Branca    2. Mestiça    3. Parda     4. Negra     5. Índio       6. Outra, qual?______ 

A.1.9 – Renda familiar: _______  (em salários mínimo)   Número de pessoas na casa: ______ 
 

 A.1.10 - Filhos: (1)  Sim   (2) Não                          Quantos? __________________ 

A.2 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 A.2.1 – Habitação: 1. própria    2. alugada    3. cedida     4.hospedagem     5. Outro, qual?_______ 

 A.2.2 – Serviço abastecimento público regular: 
         1. Fornecimento de Água: (1) Sim    (2) Não            2. Coleta de lixo: (1) Sim   (2) Não 

 

 A.2.3 – Destino dos dejetos:  1. fossa doméstica   2. Rede de coleta pública    3.  Outro, qual? ______ 

 

B –  CARACTERÍSTICAS DE SAÚDE  E FATORES DE RISCO 

B.1 – Condição crônica de saúde. Qual? 

B.1.1 – Doenças crônicas não transmissíveis (Diabetes Melitus, doença cardiovascular, respiratória 

obstrutiva, neurológica, osteomuscular, hepatopatia, câncer) 

B.1.2 – Transtorno mental cronificado (depressão, esquizofrenia, etc.) 

B.1.3 – Doença transmissível persistente (Tuberculose, AIDS/HIV, Hanseníase, Hepatite B, etc.) 

B.1.4 – Deficiência física contínua e estrutural (Deficiência visual, auditiva, motora, problema decorrente 

de lesão por causa externa) 

B.1.5 – Outras. Qual? _____________________________ 

B.2 – Tempo de existência do problema de saúde: ____________________________ 

B.3 – Faz uso de medicamento para esse problema de saúde?    (1) Sim    (2) Não 
Se sim, quais?______________________________________________________________ 

Quantas vezes ao dia? _____   Segue corretamente a prescrição médica? (1) Sim    (2) Não 

APÊNDICE B 
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B.4 – Presença de dor? (1) Sim    (2) Não     Se sim, qual a intensidade de 0 a 10? _______ 

Em qual local: ___________________ Com que frequência:__________________ 

B.5 – Qual o tipo de serviço de saúde em que faz acompanhamento? 
5.1 DAS     5.2 SUS     5.3 Plano de saúde    5.4 particular      5.5 Outro, qual? _____________ 

B.6 – Qual o número de consultas com o seu médico no último ano? _____________ 

 

B.7 – Participa de algum projeto referente ao problema de saúde?  (1) Sim    (2) Não 

Se sim, Qual? _________________   Há quanto tempo? ___________ 

B.8 – Faz restrição alimentar? (1)  Sim      (2) Não 
8.1 Se sim, evita:   1.1 gordura     1.2 sal      1.3 enlatados ou conserva     1.4 açúcar     1.5 café 

1.6 alimentos semiprontos     1.7 Outros, qual? ____________ 

B.9 – Faz uso de bebida alcoólica? (1) Sim    (2) Não        Com qual frequência? ___________ 
Qual bebida? _____________________________       Quantidade estimada em litros: ______ 

 

B.10 – É Tabagismo: (1)  Sim   (2) Não     (3) Ex-fumante          Nº de cigarros/dia ____ 
Tempo de fumante: ____ anos 

B.11 – É sedentário?  (1)  Sim   (2) Não 
Se não, qual atividade física pratica? ______________________   Nº Vezes por semana: _____ 

 

B.12 - Momentos de lazer:     (1)  Sim   (2) Não                                    Nº Vezes por semana: _____ 
Qual o tipo de lazer? _____________________________________________________ 

C – ASPECTOS RELACIONADOS AO TRABALHO 
  

C.1 - Profissão: ____________________               C.1.1 Situação:   1. Ativo      2. Aposentado 

 

C.2 – Categoria de trabalho: ___________________ 

C.3 – Unidade/Setor de lotação: _________________________ 
C.4 – 1.Tempo de serviço na UFRN: ______  anos        2. Total de tempo de serviço: _____anos 
C.5 – Jornada de Trabalho: _______ semanal 

 

C.6 – Tem ou teve processo de remoção?   (1) Sim    (2) Não    (3) Em andamento 

          Em caso afirmativo, há quanto tempo? ______ 

 

C.7 – Tem ou teve processo de avaliação do potencial laboral (APL)? (1) Sim    (2) Não    

         (3) Em andamento                  Em caso afirmativo, há quanto tempo? ______ 

C. 8 – Exerce atividade fora da UFRN?   (1) Sim     (2) Não       Qual? ________ 

C.9 – Último afastamento do trabalho por problema de saúde    _______/_____ mês/ano 

Por quantos dias? ______ 
C.10 – Atribui o surgimento do problema de saúde ao trabalho? (1) Sim    (2) Não 

Se sim, justifique por quê? 

C.11– Você teve alguma mudança na sua qualidade de vida, após o surgimento da doença? 
(1) Sim     (2) Não   Quais foram as mudanças? 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

Ilmo Sr Joseleno Marques 

Diretor do Departamento de Assistência ao Servidor 

 

 

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN, 

através do Programa de Pós-Graduação, nível Mestrado em Enfermagem, declara que a 

mestranda Luciana Eduardo Fernandes Saraiva está realizando uma pesquisa 

denominada: Avaliação da qualidade de vida do servidor da UFRN em condição 

crônica de saúde, a qual requer autorização para coletar dados que subsidiem este estudo 

junto a esta instituição, respeitando os preceitos éticos da Resolução Nº 196/1996 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Assim sendo, solicitamos de V.Sª. a valiosa colaboração, no sentido de autorizar 

tanto o acesso da referida mestranda para a realização da coleta de dados, como a utilização 

do nome da instituição no relatório final da investigação. Salientamos que os dados 

coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente para realização desse trabalho, 

que implica em apresentação em eventos nacionais e internacionais e na publicação de 

artigos científicos nos periódicos indexados de enfermagem e afins. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho desta direção, agradecemos 

antecipadamente. 

 

Natal, 3 de setembro de 2010 

 

    ____________________________         ______________________________  

 

               (Mestranda)     (Orientador) 

 

(   ) Concordamos com a solicitação.     

(   ) Não concordamos com a solicitação.  

 

 

________________________________ 

Sr. Joseleno Marques 

Diretor do DAS 

 

ANEXO A 

 

Enf. Luciana E. Fernandes Saraiva Prof. Gilson de Vasconcelos Torres 



120 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

Pesquisa: Avaliação da qualidade de vida do servidor da UFRN em condição crônica 

de saúde 

Nº ordem: ____________                          

VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF36 

1 – Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2 – Comparada há um ano atrás, como você classificaria a saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma 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? 

  

 Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta um 

pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como correr, levantar objetos 

pesados, participar em esportes árduos. 
1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover 

uma mesa, passar aspirador de pó, jogar 

bola, varrer a casa. 
1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 
d) Subir vários lances de escada 1 2 3 
e) Subir um lance de escada 1 2 3 
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-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 1 2 3 

 

ANEXO B 
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4 – Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou 

com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física? 

  

 Sim Não 

a) Você diminuiu a quantidade de tempo que dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades? (p. 

ex. necessitou de um esforço extra)   

1 2 

 

 

5 – Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou 

outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir 

deprimido ou ansioso)?  

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que dedicava ao seu trabalho ou 

a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz? 

1 2 

 

 

6 – Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 

De forma 

nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

 

7 – Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

 

8 – Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o 

trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9 – Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as 

últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime da 

maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

O Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem 

se sentindo cheio de vigor, 

de vontade, de força?  1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

muito nervosa? 1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem 

se sentido tão deprimido 

que nada pode animá-lo? 1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem 

se sentido calmo e 

tranquilo? 
1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem 

se sentido com muita 

energia? 
1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem 

se sentido desanimado ou 

abatido? 1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem 

se sentido esgotado? 1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa feliz? 1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem 

se sentido cansado?  1 2 3 4 5 6 

 

 

10 – Durante as últimas 4 semanas, em quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)?  

O Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do tempo Uma pequena parte 

do tempo 

Nenhuma parte do 

tempo 

1 2 3 4 5 
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11 – O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei 
A maioria das 

vezes falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer  um 

pouco mais facilmente do 

que as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa que 

eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 

 

1 
2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente  

1 
2 3 4 5 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Fase 1: Ponderação dos dados 

 

Questão Pontuação 

01 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

1 

07 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,2 

1,0 
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08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 

09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e , h deverá seguir a seguinte orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 

Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4) 

Se a resposta for 4, o valor será (3) 

Se a resposta for 5, o valor será (2) 

Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 

Vitalidade = a+e+g+i                   Saúde mental: b+c+d+f+h 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados (valores normais), porém os itens b e d deverão 

seguir a seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 

Se a resposta for 2, o valor será (4) 

Se a resposta for 3, o valor será (3) 

Se a resposta for 4, o valor será (2) 

Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 

 

 

Fase 2: Cálculo do Raw Scale (0 a 100) 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios que variam de 0 

(zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É chamado de raw scale porque o 

valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.  

Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Limitação por aspectos físicos 

 Dor 

 Estado geral de saúde 

 Vitalidade 

 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 

 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

 

Domínio: 

 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 

 



125 

 

 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão estipulados na tabela 

abaixo.  

 

Domínio Pontuação das questões 

correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 10 20 

Limitação por aspectos 

físicos 

04 

(a+b+c+d) 

4,8 4 

Dor 07 + 08 2,12 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 5,25 20 

Vitalidade 09 (somente os itens  

a + e + g + i) 

4,24 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2,10 8 

Limitação por aspectos 

emocionais 

05 (a+b+c) 3,6 3 

Saúde mental 09 (somente os itens  

b + c + d + f + h) 

5,30 25 

 

 

Exemplos de cálculos: 

 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 

 

- Aplicar fórmula 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100 

Variação (Score Range) 

 

 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55     

20 

 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 a 100, onde o 

zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 

 

 Dor: (ver tabela) 

 

- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, portanto somando-se as duas, 

teremos: 9,4 

 

- Aplicar fórmula: 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

                                    Variação (Score Range) 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74  

           10 

 

O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, onde zero é o pior 

estado e 100 é o melhor. 

 Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito notas no final, que 

serão mantidas separadamente, não se podendo somá-las e fazer uma média. 

Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo utilizada 

somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior comparado a um ano atrás.   

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido 

respondida em 50% dos seus itens.    
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ANEXO C 


