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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo mensurar a Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT), demonstrando os fatores que exercem influência no estilo de vida e bem
estar, assim como no ambiente ocupacional. A amostra pesquisada foi composta
por 40 funcionários administrativos, de ambos os sexos em uma empresa situada
no município de Ponta Grossa – PR. Para avaliar a qualidade de vida utilizou-se o
questionário Qualidade de Vida e Saúde – 80 (QVS-80). Os resultados mostraram
que o domínio da atividade física revelou resultados insatisfatórios, sendo que a
atividade física tem ligação direta com a qualidade de vida do individuo, bem
como em todos os outros domínios que nela interferem, inclusive o ambiente
corporativo. Analisando que boa parte da população estudada não pratica
atividade física regularmente, inclusive no ambiente laboral. Faz-se a necessidade
de implantação de programas de atividade física na empresa, pois isso oferta uma
melhoria na vida pessoal, profissional, contribuindo para o crescimento em todos
os ambientes.
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ABSTRACT
This study aimed to measure the Quality of Life at Work (QLW), demonstrating the
factors that influence the lifestyle and welfare, and environmental education. The
sample was composed of 40 administrative officials of both sexes in a company
located in the municipality of Ponta Grossa - PR. To assess the quality of life using
the questionnaire Quality of Life and Health - 80 (QVS-80). The results showed
that the area of physical activity showed unsatisfactory results, while physical
activity has a direct connection with the quality of life of the individual as well as in
all other areas that affect it, including the corporate environment. Analyzing that
much of the population does not carry regular physical activity, including in the
workplace. It is the need for implementation of programs of physical activity on the
company because it offered an improvement in personal life, professional,
contributing to growth in all environments.
Key words: Quality of Life at Work, physical activity, health.
INTRODUÇÃO
O termo Qualidade de Vida (QV), é um dos termos mais usados na atualidade,
junto a isso a preocupação com sua melhoria e os fatores que exercem influencia
sobre ela. Cresce a busca da qualidade de vida e bem estar, bem como a
realização dos anseios, isso faz com que surjam varias definições deste termo,
pois ele torna-se pessoal e subjetivo, a medida que cada individuo leva um estilo
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de vida. Qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é a
“percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto de sua
cultura e do sistema de valores em que vive e em relação a seus objetivos,
expectativas, padrões e preocupações.” Trata-se de um conceito muito amplo que
incorpora de uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado
psicológico, seu nível de dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua
relação com características proeminentes no ambiente. (Organização Mundial de
Saúde, 1995) A QV de uma população é dependente de diversos fatores
referentes as suas condições de existência, acesso a certos bens e serviços
econômicos e sociais: o emprego e renda, educação básica, alimentação
adequada, acesso a bons serviços de saúde, saneamento básico, habitação,
transporte, entre outros aspectos, vale ressaltar que o conceito de bem estar, de
QV, é variável para cada sociedade e decorre conforme a sua cultura. ( ADRIANO
et al., 2000). Segundo FERNANDES (1996), compreende-se qualidade de vida no
ambiente corporativo como a “gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos,
tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a cultura e renovam o clima
organizacional, refletindo-se no bem estar do trabalhador e na produtividade das
empresas”. Os limites da jornada de trabalho, assim como as responsabilidades
de cada cargo estão cada vez maiores. A qualidade de vida, aqui entendida
como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e
sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos,
expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP, 1998), depende do
equilíbrio de vários fatores, como o físico, psicológico, relações sociais, ambiente
e aspectos espirituais e crenças pessoais. Esses devem ser analisados
conjuntamente com seus afazeres do cotidiano e quão corroboram para o estilo e
qualidade de vida. Assim, com este trabalho foi mensurado a QVT, porem
analisando os demais domínios que exercem influência na vida da população, e o
reflexo que elas exercem.
METODOLOGIA
Esta pesquisa descreve um estudo transversal descritivo. A amostra foi composta
por 40 funcionários administrativos, de ambos os sexos em uma empresa situada no
município de Ponta Grossa – PR. Foi aplicado o questionário QVS-80, sendo
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composto por oitenta questões, das quais 67 foram estruturadas na Escala Lickert.
São identificados os seguintes domínios: Domínio da Saúde (D1), Domínio da
atividade física (D2), Domínio do ambiente ocupacional (D3) e Domínio da percepção
da QV (D4). As treze questões iniciais (anamnese), devido a sua natureza,
apresentam a possibilidade de subestimar a ocorrência de doenças uma vez que os
sujeitos podem ignorar sua existência em decorrência da não realização regular de
exames específicos. (Leite e Vilela Junior, 2008) Elaborou-se um banco de dados
com os resultados obtidos na coleta de dados, foi aplicada a Sintaxe do QVS-80, que
gerou os resultados finais, com a porcentagem do impacto de cada domínio na
qualidade de vida da população analisada.

RESULTADOS
O resultado final de cada domínio obtido através da sintaxe está demonstrado na
tabela 1, onde evidencia o resultado do Domínio da Saúde (D1), Domínio da
Atividade Física (D2), Domínio do Ambiente Ocupacional (D3) e Domínio da
Percepção da Qualidade de Vida (D4).
Tabela 1 – resultados em % do QVS-80
IMPACTO DOS DOMÍNIOS NA QV EM %

D1 (Saúde)

16,36

D2 (At. Física)

50,25

D3 ( Amb. Ocup.)

16,02

D4 (Percepção QV)

17,38

Fica evidente que o domínio do ambiente ocupacional apresenta o resultado mais
positivo nessa população, e o D2 (domínio da atividade física) mostra-se
insatisfatório, com a porcentagem de 50,25 do resultado total, entretanto supera
mais da metade em comparação com os outros 3 (três) domínios que apresentam
um equilíbrio nos resultados.
DISCUSSÃO
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Os resultados dos impactos obtidos através da pesquisa possibilitou constatar
que o domínio da atividade física foi responsável por 50,25% na QV dos
trabalhadores, a medida que o domínio da percepção da QV foi 17,38%, seguido
pelo domínio da saúde com 16,36% e o domínio do ambiente ocupacional
16,02%, sendo que os três últimos apresentaram resultados muito próximos,
destacando a importância da atividade física na QV desta população.
Inevitavelmente a atividade física oferece enorme contribuição pra manutenção e
melhoria da qualidade de vida, juntamente aos demais fatores comuns ao
cotidiano. Para melhor entendimento sobre essa relação, pode-se definir saúde
como um estado de bem-estar, tanto o físico, mental como social, abrangendo a
maior satisfação pessoal e não somente a ausência de doenças e enfermidades,
que nem sempre são de conhecimento do indivíduo. Então compreende-se que
vários fatores tem influência direta no estilo de vida, bem como o ambiente
ocupacional. Uma vez que a vida do trabalhador é afetada dentro e fora do
trabalho, deve-se enfatizar a necessidade do bem estar, dentro e fora dele, assim
como a pratica de exercícios.
Em relação ao crescimento tecnológico e as horas de atividades laborais, pode-se
afirmar que para manutenção e sustentação de um mínimo de QV nas empresas,
é indispensável a consciência e a prática generalizadas da adoção de princípios
humanitários e compromissos sociais.
Através da análise da anamnese do instrumento aplicado, pode-se constatar que
boa parte da amostra estudada apresenta desconforto/dor em alguma parte do
corpo, isso se deve geralmente a falta de atividade física, ao sedentarismo.
A prática da atividade física oferece uma melhora no individuo como um todo,
desde músculo-esquelético, ao controle de doenças, ansiedade e estresse, alem
da contribuição ao convívio social.

CONCLUSÃO
Considerando os resultados apontados, percebe-se a importância da atividade
física na vida da população e como isso influencia junto aos demais domínios
apontados pelo QVS-80, trazendo insatisfação na QV, saúde e trabalho.
A atividade física junto as tarefas diárias, exerce uma contribuição fundamental
para o bem estar, assim como a QV e a satisfação nas horas de trabalho.
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O exercício quando prescrito por profissionais capacitados, corretamente,
adequando-se ao perfil e características de cada pessoa, tende a trazer inúmeros
benefícios, tanto ao individuo quanto aos seus ambientes.
Com o aumento das exigências e demandas no universo corporativo evidencia-se
que a implantação em empresas, do conhecimento e prática de ginástica laboral,
praticada antes, durante e após a jornada de trabalho, traz vários benefícios,
como: prevenção de lesões músculo-esqueléticas, redução da fadiga física e
psicológica, mais disposição para o trabalho, estímulo ao surgimento de
lideranças,

integração

funcionários

e

melhoria

do

clima

organizacional,

contribuindo significativamente para a empresa e trabalhador.
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