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Saúde

RESUMO

O trabalho é uma atividade muito importante para o ser humano, pois traz benefícios em vários aspectos da vida, como no campo financeiro, na 
satisfação pessoal e preservação da manutenção do bem estar psicossocial do empregado, estabelecendo assim o ato de exercer uma atividade 
profissional a uma prática de promoção a saúde. O estudo teve com objetivo analisar o perfil sociodemográfico e qualidade de vida de 
servidores/funcionários de um Hospital Terciário na cidade de Fortaleza/CE. Trata-se de estudo descritivo, documental, transversal, exploratório, 
de análise quantitativa dos dados coletados. A coleta foi realizada no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT) de um hospital terciário na cidade de Fortaleza, Ceará, onde a coleta foi realizada por meio de um levantamento dos 
prontuários que estavam devidamente preenchidos com todas as informações completas dos funcionários. O prontuário  constava de uma ficha 
de avaliação e de Questionário de Qualidade de Vida SF-36. A coleta iniciou após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital em 
estudo. A amostra foi composta de 235 funcionários. Os resultados apontam o gênero feminino como o mais prevalente (69%) e dos mais 
diversos setores dentro da instituição, a Unidade de Internação apresentou uma acentuada participação  (20,43%) e como função os técnicos de 
enfermagem (37,45%). Em relação aos hábitos de vida apresentado pelo os servidores e que podem favorecer ao surgimento de doenças, o 
sedentarismo foi o de maior prevalência com ausência de atividade física em (56,10%). Ao ser aplicado o questionário de qualidade de vida SF-36 
na amostra em estudo, evidenciou-se  que os domínios com escore a cima de 80, foram aspectos emocionais (84,08 ± 28,72) e o de limitação por 
aspetos físicos (80,71 ± 30,59), e o de menor pontuação foi o de estado geral de saúde com (57,79 ± 15,39). Conclui-se, portanto, que o trabalho 
tem relevante significado na qualidade de vida dos profissionais de saúde, em que estes muitas vezes, enfrentam situações laborais de exposição 
aos mais diversos riscos, reforçando a necessidade de mais estudos de avaliação do nível da qualidade de vida de funcionários de hospitais, além 
da promoção e prevenção de saúde.
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