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Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a porta de entrada prioritária no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Apesar dos avanços do sistema, os desafios para os profissionais da ESF são cotidianos. Conflitos gerados seja pela 
hierarquia entre profissionais de nível médio/ fundamental e superior, dificuldade na formação da equipe multiprofis-
sional, assim como o contato com a realidade de uma comunidade carente em múltiplos aspectos repercutem nega-
tivamente na atuação dos profissionais. Desse modo, o impacto das experiências vivenciadas sobre a qualidade de 
vida (QV) destes trabalhadores deve ser investigado. Objetivo: Comparar a QV entre profissionais de nível superior 
e médio/fundamental atuantes na ESF. Método: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo comitê de ética 
da UFPE, sob o parecer número 421/11. Foram incluídos no estudo indivíduos, de ambos os sexos, que faziam parte 
da equipe básica de saúde da família e/ou equipe de saúde bucal, e com idade igual ou superior a 18 anos. Foram 
avaliados 190 voluntários, com idade de 42±10 anos e sendo 165 mulheres. Para avaliação da QV foi aplicado o ques-
tionário Word Health Organization Quality of Life- Bref (WHOQOL-bref) de forma auto administrada pelos profissionais 
de saúde. O WHOQOL-bref é composto por 26 itens. O primeiro item refere-se à QV de modo geral e o segundo avalia 
a satisfação com a própria saúde. Os demais itens são divididos em 4 domínios: Físico (07 questões); Psicológico (06 
questões); Relações Sociais (03 questões); Meio Ambiente (08 questões). As avaliações tiveram um tempo médio de 
preenchimento variando entre cinco e quinze minutos. Para análise estatística foi utilizado o teste T de Student para 
amostras independentes para comparar a QV entre os profissionais de nível médio/ fundamental e superior. Os resulta-
dos foram apresentados em Média± Desvío Padrão (M± DP) e p<0,05. Resultados: O WHOQOL-bref apresentou 
médias superiores a 50 pontos, exceto no domínio “Meio Ambiente” com média significativamente inferior para profis-
sionais de nível médio/fundamental (48,90±13,62), comparados aos de nível superior (64,10±12,28). O escore total do 
WHOQOL-bref apresentou diferença significativa (p= 0,02), entre os profissionais de nível superior (66,48±13,16) e os 
de nível médio/fundamental (61,72±12,41). Conclusão: Houve diferença significativa na QV quando comparados os 
profissionais de nível superior e médio/ fundamental atuantes na ESF. 
 
Descritores: Qualidade de vida; Pessoal de saúde; Sistema único de saúde.
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