
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DA 

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES-PI: A EQUIPE DE 

SAÚDE EM DESTAQUE 

Ana Cristina Veras Vieira¹ 

Laís de Meneses Carvalho Arilo² 

¹Universidade Federal do Piauí, Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação Centro de 

Ciências da saúde, Núcleo de Estudos Pesquisa e Extensão em Educação 

Permanente para o SUS (Nuepes). Universidade Aberta do SUS, Curso de 

Especialização em Saúde da Família e Comunidade. 

RESUMO 

Introdução: Para oferecer a melhor qualidade de vida possível aos usuários, o sistema 

de saúde deve estar preparado com profissionais qualificados e com boas condições 

físicas e mentais para oferecer o melhor atendimento possível àqueles que estão sob 

os seus cuidados. Objetivo: Propor intervenção buscando obter melhores condições 

ergonômicas para o município de Cocal do Alves. Metodologia: Trata-se de uma 

proposta de intervenção baseada em revisão bibliográfica realizada nas bases de 

dados Pubmed, Lilacs, Scielo e Bireme. Os critérios de inclusão consistem em artigos 

produzidos nos últimos cinco anos; estarem disponíveis nos idiomas inglês, espanhol 

e português. Os critérios de exclusão consistem em não abordar o tema; não estar 

presente na faixa temporal predeterminada; não conseguir baixar o artigo completo; 

estar em outros idiomas que não tenham sido predeterminados. Resultados: Foram 

encontrados um total de 59 artigos, dos quais 29 foram selecionados, referentes ao 

tema, entre os anos de 2013 a 2018. Conclusão: Tendo em vista que o processo de 

intervenção ainda será iniciado, conclui-se que a efetividade será observada 

posteriormente a aplicação da metodologia proposta pelo presente estudo. 

Palavras-chave: saúde, trabalhadores, lesões 

Tittle: Proposal of Intervention on the Quality of Life of the Population of the 

Municipality of Cocal Dos Alves-PI: the Health Team in Focus 

ABSTRACT 

Introduction: In order to offer the best possible quality of life to users, the health system 

must be prepared with qualified professionals with good physical and mental conditions 

to offer the best possible care to those who are in their care. Objective: To propose 

intervention in order to obtain better ergonomic conditions for the municipality of Cocal 



do Alves. Methodology: This is a bibliographic review carried out in Pubmed, Lilacs, 

Scielo, Google Academic and Bireme databases. The inclusion criteria consist of 

articles produced in the last five years; available in English, Spanish and Portuguese. 

Exclusion criteria are not addressing the issue; not present in the predetermined time 

range; can not download the full article; being in other languages that have not been 

predetermined. Results: A total of 59 articles were found, of which 28 were selected, 

referring to the theme, between the years of 2013 to 2018. Conclusion: Since the 

intervention process will still be initiated, it is concluded that the effectiveness will be 

observed subsequently applying the methodology proposed by the present study. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Apesar do advento da tecnologia, o ser humano ainda é a principal máquina no 

que se refere a atenção nas diversas áreas de atuação. Na saúde isso não é diferente. 

O atendimento de um paciente exige cuidado, empatia e reflexão na busca de um 

diagnóstico, na prescrição de um fármaco ou ainda na administração do mesmo. Para 

um trabalho de qualidade é importante que exista o cuidado continuado, o que não 

poderia ser ofertado por uma estrutura metálica com inteligência artificial. 

Dentro de uma Unidade Básica de Saúde (USB), os profissionais precisam 

trabalhar continuamente, oferecendo o melhor atendimento possível para aqueles que 

estão sob o seu cuidado. Em meio à isso surgem os desgastes emocionais, físicos e 

mentais, representando os riscos ergonômicos e psicossociais (16), que podem gerar 

adoecimento por meio de distúrbios osteomusculares (21).  

Segundo Rafael et al. os riscos de problemas psicológicos aumentam com o 

aumento da sobrecarga e descontrole no trabalho. Para minimizar essas alterações é 

importante manter um estilo de vida saudável, através da prática de atividade física 

(21) e descanso em tempo adequado, sendo preconizado 8 horas diárias de sono para 

um adulto saudável (5). Além disso deve-se observar fatores sociais, psicológicos, 

mentais, físicos e emocionais, para que assim possa ser determinado se o indivíduo 

possui uma boa qualidade de vida (15). 

A adoção de postura inadequada durante o trabalho, bem como as 

compensações e excesso de carga podem gerar redução de flexibilidade e dores em 

região lombar (21). A atividade física é definida como um movimento que gera gasto 

energético e a equipe pode realizar a mesma dentro do espaço da própria UBS (3), 



acompanhado por um profissional educador físico que irá oferecer educação 

permanente acerca do tema, bem como auxiliar na realização da mesma (9). 

Sabendo-se que quanto melhor estiver o profissional, mais o seu trabalho irá 

render, é importante atentar para ganhos na qualidade de vida dos indivíduos 

responsáveis pelo cuidado em saúde da população (16). Dessa maneira, um grupo de 

atividades auxiliaria tanto bem estar físico quanto mental destes, visto que, além de 

tudo o apoio social se faria efetivo, gerando ganhos nas relações de trabalho entre 

empregados e chefias. 

 

1.2 – Objetivos 

 

Finalmente o trabalho tem como objetivo geral propor intervenção na busca de 

obter melhor qualidade de vida para os trabalhadores de saúde do município de Cocal 

dos Alves-PI. Para isto, é necessário que sejam ofertadas possibilidades na tentativa 

de que as mudanças ocorram. É preciso também incentivar os funcionários das três 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município a participar dos grupos de atividades 

e, só então, observar os ganhos em bem estar e saúde daqueles que estiveram 

presentes nas atividades propostas. 

 

2 – REVISÃO DA LITERATURA 

O cenário econômico atual, não só do Brasil, mas também dos vários países 

pelo mundo trás a necessidade de que os profissionais busquem pelo melhor 

desempenho, muitas vezes sofrendo sobrecargas tanto físico quanto mentalmente 

para assim permanecerem seu trabalho. Perante uma iminente crise, as nações 

preparam-se para corte de gastos, o que quase sempre é conseguido por meio de 

demissões em massa (1). 

Nos anos de 1990 ocorreu uma grande diferença no cenário econômico 

brasileiro, o que culminou com uma situação de exploração do trabalho (1). Tanto a 

questão do aumento do trabalho quanto da exacerbação da tensão presente nestes 

ambientes acaba por trazer malefícios para a saúde dos empregados (18).  

Na tentativa de preservar seu bem estar financeiro e fugir de um problema maior, 

trabalhadores de todas as áreas acabam aceitando condições difíceis para 

permanecer exercendo suas atividades (23). Com isto, os problemas começam a ser 

camuflados e o funcionário reprime as situações até o momento em que seu nível de 

estresse já não o permite.  



Desde tempos antigos já existia a referência de dor relacionada ao trabalho, 

sendo que notadamente ocorria um desequilíbrio entre a necessidade e o potencial do 

corpo humano. Afecções nas várias articulações, musculatura ou tecido ósseo do 

corpo ocorrem desde tempos distantes, principalmente por que na época a maior parte 

dos trabalhos, se não todos, eram braçais (7-20). 

A partir dos anos de 1770 principalmente, iniciou-se no país a produção em 

maior escala e com mais qualidade, buscando estar à frente das demais nações. Com 

a Revolução Industrial a situação dos trabalhadores tornou-se ainda pior. O número de 

fábricas aumentou, repercutindo também na intensidade do trabalho da população. Na 

tentativa de sobressair-se economicamente, ocorreu o surgimento das chamadas 

Lesões por Esforço Repetitivo (LER) (20). 

As LER e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) 

podem ocorrer nas diversas profissões (20). Sua causa base está relacionada à 

sobrecarga de trabalho, tendo aumentado em grande proporção depois da I Revolução 

Industrial. Tal grupo patológico é responsável pelo maior número de alterações nas 

várias estruturas do corpo humano, de forma a gerar sintomas como dor, calor, 

edema, e até mesmo a perda temporária ou completa da função, ou seja, sinais 

flogísticos, chegando na maior parte dos casos a interferir completamente na vida dos 

indivíduos (20-29).  

No que se refere a etiologia destas alterações pode-se dizer que irá depender do 

próprio indivíduo. A carga disponível para ser elevada ou transportada, a distância de 

transporte, a maneira que a pessoa irá realizar este ajuste e o preparo físico do 

indivíduo que propõe-se a realizar a manobra contam mais do que tudo para o 

sucesso ou desastre na ação (17-20). 

Um exemplo de complicação pode ser aquelas voltadas para a coluna vertebral, 

sobretudo a coluna lombar. Esta região é responsável pela sustentação de grandes 

cargas, tanto do peso corporal quanto pela associação com qualquer equipamento que 

venha a ser transportado usando os membros superiores. Dessa maneira, a coluna 

lombar acaba por se uma das mais atingidas por distúrbios no caso de trabalhadores 

que precisam suportar grandes cargas ou aqueles que mantêm uma postura 

inadequada por longo tempo (17-25). 

Além dos distúrbios físicos, algumas atividades ocupacionais podem refletir em 

danos psicosociais, relacionando assim as doenças do trabalho também à saúde 

mental (11-18). Ansiedade, pressão por parte dos superiores ou mesmo por um 

cliente, associado ao cotidiano fatídico e problemas trazidos de casa pelo profissional 

podem acarretar em um sofrimento, muitas das vezes imperceptível num primeiro 

momento (8). 



Atualmente a morte de um paciente é julgada, pelos familiares em seu momento 

de dor, como responsabilidade da equipe médica (11). Dessa maneira é importante 

que o profissional esteja preparado para todas as situações possíveis. O vínculo 

criado através de diálogos entre a equipe médica, familiares e pacientes, reduz em 

grande número as divergências dentro do serviço (10). Devido a isso, o acolhimento e 

acompanhamento do paciente em internação deve ser diferente dos demais (23). 

No ambiente hospitalar isso não é diferente. A equipe precisa estar sempre 

pronta para atender a demanda e tal feito acaba por lhe sobrecarregar tanto 

emocionalmente quanto fisicamente falando (11-17) Tanto em hospitais públicos 

quanto particulares o ambiente torna-se um empecilho para a realização de um 

trabalho com maestria, visto que além de tudo existe a questão do aconselhamento do 

usuário o que, por vezes, não é fácil (28). O cuidado constante com os pacientes 

acaba tirando do trabalhador a vontade de cuidar de si, muitas vezes colocando o 

outro à sua frente (22). 

Para que haja um ganho em maiores proporções no cuidado em saúde e traga 

benefícios ainda maiores como manutenção de um estado saudável de comunicação 

entre entes da equipe e usuários, é importante que sejam ofertadas, da melhor 

maneira, condições de suprimento das expectativas do agente passivo do serviço (27). 

É necessário então que seja respeitado o princípio da equidade, responsável pela 

organização do cuidado de acordo com o que cada indivíduo requer, o qual ainda é 

pouco disseminado no Brasil (26). 

Cada profissional da saúde, ao inserir-se na graduação ou qualquer que seja o 

curso para sua formação profissional, já deve estar ciente dos riscos e da necessidade 

de se estar em um local onde, na maior parte do tempo, haverá dor e sofrimento por 

parte dos familiares (22). Perante a tanto desgaste emocional dos acompanhantes e 

familiares dos pacientes, a equipe hospitalar acaba por ficar abatida, caso não tenha 

uma boa preparação (11). 

Para melhorar a organização das equipes de saúde, foi criada em 17 de Maio de 

2013 a portaria que redefine a Atenção Domiciliar, buscando reduzir o número de 

internações hospitalares, o que reduz a carga de trabalho dos profissionais de saúde 

dentro deste ambiente. O vínculo com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) acarretaria em pontos positivos para a equipe.  

Por trazer tanto desconforto e possibilitar afastamento do trabalho, as lesões 

ocupacionais são um grande problema para qualquer trabalhador (29). Na tentativa de 

amenizar tal situação, faz-se importante um processo de educação do próprio 

trabalhador da saúde em sua condição, para assim buscar uma melhoria na sua 

qualidade de vida (2). Em todo caso, não basta apenas o tratamento de um distúrbio, 



mais que isso é necessário buscar não expor-se de forma demasiada aos fatores de 

risco (24). 

Dentro da atenção primária vem tornando-se mais comum o aparecimento de 

casos de alterações psicosociais e de saúde mental, inclusive com um 

acompanhamento mais adequado (4). Visto por este ângulo, os profissionais da 

atenção básica vem recebendo demandas de trabalho intensas e, muitas vezes, não 

sendo de seu total entendimento ou aceitação (19). 

No caso de profissionais da Enfermagem, por exemplo, o risco mais comum é de 

doenças infectocontagiosas, devido o intenso contato com indivíduos nos quais estão 

presentes tais patologias. Além disso, também é grande o número de DORT que 

acomete estes profissionais. Ao mesmo tempo que as dores incidem cada vez mais 

fortes existe a necessidade do funcionário manter-se no serviço, visto que buscar 

afastamento e auxílio-doença já não é uma opção viável (24-27). 

De acordo com Silva et al. ações de prevenção são de extrema importância 

sendo a melhor maneira de cuidar. Para tanto, a Atenção Primária através da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) deve formular métodos de cuidado dos indivíduos 

antes mesmo que ocorra uma alteração no seu estado de saúde (6). Essa estratégia é 

responsável pelo cuidado das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) agindo 

desde o cuidado inicial, através da prevenção, até casos mais complicados, visando o 

paliativo para melhorar a qualidade de vida (4). 

No Brasil já há uma forte preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, 

principalmente os funcionários da rede pública de saúde. Más condições de trabalho e 

demais fatores relacionados ao mesmo e a violência dentro do próprio ambiente ou até 

mesmo tomando a vida privada destes trabalhadores são consideradas causas base 

para o adoecimento mental (12). Associados a isto estão os demais fatores como o 

desgaste gerado tanto mentalmente quanto fisicamente e seus derivados: desânimo 

em realizar as tarefas, raiva, estresse, irritabilidade, entre outros (19). 

Pensando em melhorar tais alterações, surgiram estudos voltados para a 

atuação da atividade física nestes distúrbios, o que vem sendo observado há bastante 

tempo (13). De forma interdisciplinar busca-se atuação direta nos distúrbios mentais e 

musculoesqueléticos, trazendo embasamento teórico para provar que tal cuidado deve 

ser incentivado (14). 

O estudo é uma pesquisa de campo explicativa/analítica, com forma de 

abordagem qualitativa, estando no grupo das epidemiológicas ou populacionais. Trata-

se de um estudo observacional, definido como série de casos, estando encaixado na 

modalidade revisão sistemática. Por fim, a pergunta da pesquisa é: os funcionários da 



saúde de Cocal dos Alves possuem uma boa qualidade de vida? Buscando respondê-

la através da conclusão do trabalho. 

Existe a necessidade que hajam novos estudos baseados no tema para que 

possam ser melhor entendidos os distúrbios osteomusculares principalmente aqueles 

voltados para os trabalhadores de saúde de um município. Desta maneira poderão ser 

identificadas as melhores formas de intervenção em toda uma população. 

 

3 – PLANO OPERATIVO 

Situação 
problema 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Desconhecimento 
da real situação 
de saúde dos 
funcionários das 
Unidades Básicas 
de Saúde do 
município de 
Cocal dos Alves-
PI e presença de 
muitas 
reclamações por 
parte destes. 

Realizar 
ganhos em 
Saúde para 
os 
trabalhadores 
das UBS’s de 
Cocal dos 
Alves e 
assim 
garantir 
melhorias no 
serviço para 
a população. 

 

Realização 
das 
atividades 
inicia-se 
no ano de 
2019. 

Questionários e 
observação do 
cotidiano de 
trabalho. 

Realização de 
rodas de 
conversa e 
grupo de 
atividade física. 

Ana Cristina 
(Responsável 
pelo estudo), 
SMS e 
enfermeiros.  

 

4 – PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

Para realização da intervenção é interessante buscar local e atividades 

apropriadas, pensando sempre no bem estar do público alvo. Tendo em vista que 

muitos sofrem com dores, sejam estas articulares ou provenientes de alterações 

musculares, deve-se ter controle sobre a forma de aplicação das atividades. 

Inicialmente faz-se necessária uma avaliação individual para escolha do 

protocolo mais adequável, visando a adaptação de todos os indivíduos. A atividade 

proposta deve envolver exercícios para os vários grupos musculares, contribuindo 

também para o ganho em amplitude de movimento e condição respiratória. As 

atividades serão realizadas em um ginásio poliesportivo, localizado na cidade. 

5 – CONCLUSÃO 



Iniciado o planejamento do programa que será implantado posteriormente, 

pode-se então definir o público alvo da intervenção. Através de questionários e 

observação das alterações apresentadas em análise postural serão admitidos aqueles 

que possuem condições para realização das atividades. No caso de impossibilidade, 

seja esta por quadro álgico ou por aversão ao método (respeitando-se sempre cultura 

e religião), haverá a busca de um outro método de inserção destes ou não serão 

amostra.  

O questionário de qualidade de vida será aplicado a cada três meses de 

práticas, buscando assim a definição dos ganhos ou obstáculos na continuidade do 

serviço para cada indivíduo. Caso haja sucesso na intervenção, esta continuará 

enquanto trouxer benefícios para alguma parcela ou para todos. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO 

 

1 Você está satisfeito(a) com a sua vida? 

(   )Não         (   )Pouco Satisfeito        (   )Muito satisfeito          (   )Completamente  

 

2 como se sente em relação ao seu desempenho físico? 

(   )Insatisfeito  (   )Pouco satisfeito   (   )Sinto-me bem  (   )Satisfeito 

 

3 Você é praticante de atividade física? 

(   )Não             (   )Dificilmente        (   )As vezes          (   )Sempre 

 

4 Você acredita que possa melhorar a sua prática de atividade física? 

(   )Não             (   )Talvez                 (   )Sim                   (   )com certeza 

 

5 Qual o seu nível de estresse? 

(   )Nenhum       (   )Pouco             (   )Moderado         (   )Muito  

 

6 Qual(ais) das alternativas melhora(m) seu nível de estresse? 

(   ) Compras                   

(   )Movimentar-se*    

(   )Comida 

(   )Estar com a família  

(   ) Nenhuma 

7 Apenas para quem marcou o segundo item da alternativa anterior. Você 

relaciona “movimentar-se” a que prática? 

(   ) Trabalho 

(   ) Atividade física – caminhada, pedalar, academia 

(   ) Dançar 



(   ) Andar de um lado para outro sem função definida 

       

8 Você acredita que a atividade física interfere de forma positiva no seu 

desempenho corporal? 

(   )Não                 (   )Talvez                  (   )Sim                   (   )Bastante 

 

9  Defina, em uma frase, seu nível de disposição para realizar tarefas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


