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RESUMO  
 

O nível de estresse e a qualidade de vida de profissionais da área da saúde que 
atuam em unidade de terapia intensiva (UTI) está diretamente relacionada a sua 
vivência rotineira não apenas com os pacientes, mas também com o sentimento 
de dor, sofrimento e perdas, presenciadas diariamente. Dessa forma, tais 
exposições, somadas a jornadas longas de trabalho contribuem para o 
desenvolvimento do estresse ocupacional impactando na qualidade de vida 
desses indivíduos. O presentes estudo tem como objetivo avaliar o nível de 
estresse e a qualidade de vida em profissionais da área da saúde. Para tanto, 
foram selecionados 85 profissionais atuantes nas UTIs de um hospital no 
município de Blumenau - SC, ao qual foram submetidos a três questionários, 
sendo eles um questionário para a caracterização da amostra, questionário 
(QSPS) e o questionário (WHOQOL). Os resultados obtidos demonstraram que 
é possível inferir que a estrutura organizacional da instituição hospitalar/UTI, tem 
sua parcela de contribuição na ocorrência de estresse para profissionais de 
unidade de terapias intensivas, o que certamente interfere na vida pessoal e 
profissional do colaborador. Observa-se que os mesmos acreditam que apoio 
tanto de chefias como em ambientes familiares/amigos, pode sim fazer diferença 
em relação ao bem estar e desempenho, tanto dentro das UTIs como em seus 
momentos de lazer. Assim, conclui-se que os profissionais acreditam que 
precisam estar bem em seu emprego, para que assim, sua qualidade de vida 
esteja boa / excelente, visto que muitos não conseguem separar vida pessoal de 
profissional e vice-versa. 

 
Palavras-chave: Estresse. Qualidade de vida. Profissionais. Unidade de terapia 
intensiva.  
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O nível de estresse e a qualidade de vida de profissionais da área da 
saúde que atuam em unidade de terapia intensiva (UTI) está diretamente 
relacionada a sua vivência rotineira não apenas com os pacientes, mas também 
com o sentimento de dor, sofrimento e perdas, presenciadas diariamente. Dessa 
forma, essas exposições, somados a jornadas longas de trabalho contribuem 
para o desenvolvimento do estresse ocupacional e consequente piora na 
qualidade de vida (MURASSAKI et al., 2011). 

 
Em relação aos fatores relacionados ao estresse, a falta de 

reconhecimento pelas atividades desempenhadas a desvalorização no quesito 
salario, podem contribuir para um mau desempenho dos funcionários. Desse 
modo, estudos evidenciam que a insatisfação com a renda é considerada como 
um fator de risco para o estresse ocupacional, interferindo de forma dupla, tanto 
na área profissional, como na sua qualidade de vida fora dos locais de trabalho. 
(CAVALHEIRO e MOURA, LOPES,2012). 

 
Identificar os estressores ocupacionais e as estratégias utilizadas pelos 

profissionais para enfrentar tais situações, é de suma importância e relevância, 
pois poderá auxiliá-los a encontrar uma estratégia de enfrentamento eficiente. 
Além disso, poderão ajuda-los a rever seu processo de trabalho, a fim de tornar 
o cotidiano da equipe e da organização mais produtivo e menos desgastante, o 
que refletirá na qualidade da assistência prestada. (GUIDO LA, Et al, 2012). 

 
Sendo assim, o ambiente da UTI pode ser responsável por favorecer o 

aparecimento do estresse e a baixa qualidade de vida desses trabalhadores 
(BARBOZA et al., 2013; INOUE et al., 2013). Nesse sentido, o prejuízo da 
qualidade de vida pode influenciar diretamente a prestação de serviços, afetando 
a dinâmica do atendimento e trazendo prejuízos à assistência dos pacientes.   

 
Dessa forma, a avaliação da qualidade de vida é um tema complexo, e 

o desenvolvimento de instrumentos de avaliação psicometricamente válidos, é 
um grande desafio (FLECK, 2000). Além disso, a percepção da qualidade de 
vida varia entre os indivíduos (CARR et al., 2001). 

 
Por essas razões, o objetivo do estudo é avaliar o nível de estresse e 

qualidade de vida em profissionais da área da saúde que atuam em UTIs adulta, 
neonatal e pediátrica, no município de Blumenau-SC. 

 
 

2 MÉTODOS 
 
 

2.1 AMOSTRA 
 
Este estudo se caracterizou como estudo de campo e com abordagem 

quantitativa. Os profissionais recrutados para a pesquisa foram dos setores de 
UTI.s adulta, neonatal e pediátrica de um hospital do município de Blumenau - 
SC, local onde todas as avaliações foram realizadas, sendo caracterizada, 
portanto, como instituição coparticipante.  
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O total da amostra foi de 85 participantes, tendo em vista que os 
profissionais foram abordados no turno da manhã, tarde e noite, sendo que em 
cada turno há em média uma equipe constituída de 04 a 13 profissionais. Dessa 
forma, esta pesquisa seguiu o critério de saturação dos dados. Os profissionais 
foram convidados a participar do estudo após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos, (CAAE: 84003818.4.0000.5358) e assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes da 
pesquisa. 

 
No que se refere aos critérios de inclusão, foram considerados: ser 

funcionário do setor de UTI adulta, neonatal e pediátrica do hospital; idade 
mínima de 18 anos; ambos os sexos; estar ativo no período da coleta de dados; 
ter disponibilidade de participar da pesquisa; concordar e assinar o TCLE.  

 
Em relação aos critérios de exclusão, foram considerados, respondentes 

que deixaram de preencher ou preencheram incorretamente mais do que seis 
questões (80% do total de questões do instrumento) (FLECK. 2000) e não 
desejaram participar da pesquisa. 

 
 

2.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 
 
Foi utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, primeiramente, um 

questionário referente a coleta de dados como: nome completo, idade, sexo e 
profissão. Esses dados foram utilizados apenas para a caracterização da 
amostra. 

 
 

2.2.1 Avaliação do nível de estresse 
 
Foi avaliado por meio do Questionário de Estresse nos Profissionais de 

Saúde (QSPS). Esse instrumento foi desenvolvido a partir dos trabalhos originais 
de Cruz e Melo no ano de 1996, sendo validado e reaplicado por Gomes, Melo 
e Cruz no ano 2000 com psicólogos portugueses, realizando-se a adaptação dos 
itens de avaliação das fontes de estresse de acordo com os profissionais da área 
da saúde a que se destina o instrumento (ex., enfermeiros e médicos). 

 
O questionário é constituído por 25 itens que avaliam as potenciais 

fontes de estresse dos profissionais da saúde (independentemente do contexto, 
área e/ou domínio de atividade).  Numa fase inicial é proposto aos profissionais 
a avaliação do nível global de estresse que experienciam na sua atividade, 
através de um único item (0 = Nenhum estresse; 2 = Moderado estresse; 4 = 
Elevado estresse). Na segunda etapa, são indicados 25 itens relativos às 
potenciais fontes de estresse associados à atividade profissional. 

 
Os itens distribuem-se por seis sub escalas, sendo respondidos numa 

escala tipo Likert de cinco pontos (0 = Nenhum estresse; 2 = Moderado estresse; 
4 = Elevado estresse). A pontuação é obtida através da soma dos itens de cada 
dimensão, dividindo-se depois os valores encontrados pelo total de itens da sub 
escala respetiva. Assim sendo, valores mais elevados significam maior 
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percepção de estresse em cada um dos domínios avaliados. (Gomes, Melo e 
Cruz 2000). 

 
 

2.2.2 Avaliação da qualidade de vida  
 
Com o objetivo de disponibilizar um instrumento que demande menor 

tempo para preenchimento e com características psicométricas satisfatórias, o 
Grupo WHOQOL desenvolveu a versão abreviada do WHOQOL-100, o 
WHOQOL-bref (THE WHOQOL GROUP, 1996). Porém, apenas em 2000, o 
autor Fleck, realizou a tradução do WHOQOL-BREF, para a versão em 
português, e desde então vem sendo amplamente utilizado para avaliar a 
qualidade de vida.  

 
O questionário é composto por 26 questões, sendo a pergunta número 

1 e 2 sobre a qualidade de vida geral. As duas questões gerais são examinadas 
separadamente: onde a primeira questão revela a percepção do indivíduo sobre 
a sua qualidade de vida e a segunda questão revela a percepção do indivíduo 
sobre a sua saúde.  

 
As demais questões avaliadas por quesito de domínios, sendo eles 

domínios I, II, III e IV. Os quatro domínios (físico, psicológico, relações sociais e 
meio ambiente) indicam a percepção individual da qualidade de vida do 
trabalhador. 

 
Sendo assim, quanto maior a pontuação obtida em cada domínio, melhor 

é a qualidade de vida da amostra. As notas podem variar de 1 – 5 da seguinte 
forma: necessita melhorar (quando for 1 até 2,9), regular (3 até 3,9), boa (4 até 
4,9) e muito boa (5).  

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram selecionados para participarem deste estudo, 36 enfermeiros 

(42,4%), 3 farmacêuticos (3,5%), 4 fisioterapeutas (4,7%), 2 fonoaudiólogos 
(2,4%), 5 médicos intensivistas (5,9%), 3 nutricionistas (3,5%), 2 psicólogos 
(2,4%), 27 técnicos de enfermagem (31,8%), 2 residentes de medicina (2,4%) e 
1 residentes de equipe multidisciplinar (1,2%) atuantes nas UTIs de um hospital 
no município de Blumenau, totalizando 85 participantes.  

 
No ambiente pesquisado, ou seja, UTI Neonatal, UTI Pediátrica e UTI 

Geral, houve predominância dos profissionais de, seguido dos demais 
profissionais de saúde. Com relação a faixa etária observou- se a predominância 
de idade menor de 30 anos. Além disso, notou- se que o sexo feminino tem uma 
maior prevalência nas três UTIs pesquisadas.  

 
 

3.1 QUESTIONÁRIO DE ESTRESSE NOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
(QSPS) 
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 O questionário QSPS tem como objetivo avaliar diversos fatores que 
possam estar vindo a desencadear estresse ocupacional em profissionais da 
saúde atuantes em unidades de terapia intensivas, e com isso ajudar a melhorar 
os pontos mais críticos.  

 
Lidar com clientes: estresse dos profissionais relacionado com a 

responsabilidade de fornecer os seus serviços aos seus clientes/pacientes. 
Como exemplo temos a possibilidade de cometer erros que prejudiquem os 
clientes, ter de gerir problemas graves dos clientes, etc.). A média das questões 
respondidas estão representadas na figura 1. 

 
FIGURA 1 -  AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE EM 

RELÃÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PACINTES.  

    
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 
 
A figura 1 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

sendo que a UTI ADULTO apresenta pouco nível de estresse (valor de 
referência; 1 até 1,99) , em relação a assistência prestada aos pacientes, 
seguida da UTI NEONATAL e PEDIÁTRICA, que apresentam um moderado 
estresse (valor de referência; 2 até 2,99). 

 
 Excesso de trabalho: estresse dos profissionais relacionado com a 

carga de trabalho e o número de horas de serviço a realizar (ex. trabalhar muitas 
horas seguidas, falta de tempo para realizar adequadamente as tarefas, etc.). A 
média das questões respondidas estão representadas na figura 2. 

 
FIGURA 2 -  AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE EM 
RELÃÇÃO AO EXCESSO DE TRABALHO EM SUA ROTINA.  

 

 
                                                              
FONTE: Elaborado pelo autor (2018)   
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A figura 2 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 
no quesito excesso de trabalho, sendo que a UTI ADULTO apresenta um nível 
menor em relação a UTI NEONATAL e PEDIÁTRICA, porem todas apresentam 
um moderado estresse (valor de referência; 2 até 2,99). 

 
Carreira e remuneração: estresse dos profissionais relacionado com as 

perspectivas de desenvolvimento da carreira profissional e com o salário 
recebido (ex: impossibilidade de progressão na carreira, baixa remuneração, 
etc.). A média das questões respondidas estão representadas na figura 3. 

 
FIGURA 3 -  AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE EM 
RELÃÇÃO A PROSPERIDADE E RELAÇÃO FINANCEIRA COM SUAS CARREIRAS.  

 

 
                                    
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

  
A figura 3 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

no quesito carreira e remuneração, sendo que a UTI ADULTO apresenta um 
nível menor em relação a UTI NEONATAL e PEDIÁTRICA, porem todas 
apresentam um moderado estresse (valor de referência; 2 até 2,99). 

 
Relações profissionais: estresse dos profissionais relacionado com o 

ambiente de trabalho bem como com a relação mantida com os colegas de 
trabalho e superiores hierárquicos (ex: conflitos com colegas, falta de apoio dos 
superiores, etc). A média das questões respondidas estão representadas na 
figura 4. 

 
FIGURA 4 -  AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE EM 
RELÃÇÃO AS SUAS DINAMICAS COM OS DEMAIS COLEGAS DE TRABALHO.  

 

 
                                
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 
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A figura 4 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 
no quesito relações profissionais, sendo que a UTI ADULTO apresenta um nível 
menor em relação a UTI NEONATAL e PEDIÁTRICA, porem todas apresentam 
um moderado estresse (valor de referência; 2 até 2,99). 

  
Ações de formação: estresse dos profissionais relacionado com as 

situações onde devem elaborar e conduzir ações de formação e efetuar 
apresentações públicas. A média das questões respondidas estão 
representadas na figura 5. 

 
FIGURA 5 -  AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE EM 

RELAÇÃO AS SUAS ATIVIDADES NO QUAL SUA DECISÃO TEM GRANDE IMPACTO.  
 

 
                                                          
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 
A figura 5 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

sendo que a UTI ADULTO apresenta pouco nível de estresse (valor de 
referência; 1 até 1,99), em relação a ações de formação, seguida da UTI 
NEONATAL e PEDIÁTRICA, que apresentam um moderado estresse (valor de 
referência; 2 até 2,99). 

 
Problemas familiares: estresse dos profissionais relacionado com o 

relacionamento familiar e com o apoio por parte de pessoas significativas (ex: 
instabilidade das relações familiares e/ou conjugais, relações familiares e/ou 
conjugais, conflitos com pessoas significativas, etc.). A média das questões 
respondidas estão representadas na figura 6. 

 
FIGURA 6 -  AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE EM 
RELAÇÃO AS FORMAS PELO QUAL LIDAM COM SEUS PROBLEMAS PESSOAIS.  
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FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 
A figura 6 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

sendo que a UTI ADULTO e a UTI PEDIÁRICA apresenta pouco nível de 
estresse (valor de referência; 1 até 1,99), em relação a forma que lidam com 
problemas familiares, seguida da UTI NEONATAL, que apresenta um moderado 
estresse (valor de referência; 2 até 2,99). 

 
  

3.2 QUESTIONÁRIO WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALIT OF LIIFE 
(WHOQOL) 
 

O questionário WHOQOL tem como principal objetivo fazer uma análise 
da qualidade de vida de profissionais atuantes na área da saúde e buscar de 
forma simples e rápida soluções para melhorar seus desempenho tanto na vida 
pessoal como professional dos mesmos. 

 
Questão 1.Percepção do indivíduo sobre a sua qualidade de vida. A 

média das questões respondidas estão representadas na figura 7. 
 

FIGURA 7 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE.  

 

 
                                
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

  
A figura 7 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

no quesito sobre percepção do indivíduo sobre a sua qualidade de vida, sendo 
que a UTI ADULTO apresenta um nível menor em relação a UTI NEONATAL e 
PEDIÁTRICA, porem todas apresentam um nível regular de qualidade de vida 
(valor de referência; 3,0 até 3,99). 
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Questão 2. Percepção do indivíduo sobre a sua saúde. A média das 
questões respondidas estão representadas na figura 8. 

 
FIGURA 8 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE, EM UMA 

REFLEXÃO DE SEUS HÁBITOS.   
 

 
                               
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 
A figura 8 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

no quesito percepção do indivíduo sobre a sua saúde, sendo que a UTI 
NEONATAL apresenta um nível menor em relação a UTI ADULTOL e 
PEDIÁTRICA, porem todas apresentam um nível regular de qualidade de vida 
(valor de referência; 3,0 até 3,99). 

 
FÍSICO: Dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, 

mobilidade, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de 
tratamentos e capacidade de trabalho. A média das questões respondidas estão 
representadas na figura 9. 

 
FIGURA 9-  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE, EM 
RELAÇÃO A SEU ESTADO FÍSICO NO SEU DIA- DIA.  

 

 
                               
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 
 
A figura 9 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

no quesito estado físico dos profissionais em seu dia- dia, sendo que a UTI 
PEDIÁTRICA apresenta um nível menor em relação a UTI ADULTOL e 
NEONATAL, porem todas apresentam um nível regular de qualidade de vida 
(valor de referência; 3,0 até 3,99). 
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PSICOLÓGICO: Sentimentos positivos, pensar, aprender, memória e 

concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, sentimentos negativos, 
espiritualidade/religião/crenças pessoais. A média das questões respondidas 
estão representadas na figura 10. 

 
FIGURA 10 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE, EM 
RELAÇÃO A SEU ESTADO PSICOLÓGICO PERANTE SUAS ROTINAS PESSOAIS E 
PERANTE SEUS PACIENTES.  

 
 

 
                              
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 
A figura 10 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

no quesito estado psicológico dos profissionais em seu dia - dia, sendo que a 
UTI ADULTO apresenta um nível de classificação muito bom valor de referência; 
≥ 5), seguida da UTI NEONATAL e PEDIÁTRICA, que apresentam um nível 
regular de qualidade de vida (valor de referência; 3,0 até 3,99). 

 
RELAÇÕES SOCIAIS: Relações pessoais, suporte (apoio) social, 

atividade sexual, (etc). A média das questões respondidas estão representadas 
na figura 11. 

 
FIGURA 11 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE, EM 
RELAÇÃO A SUAS VIDAS PESSOAIS FORA DOS CAMPOS DE TRABALHO  

 

 
                              
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

  
A figura 11 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

no quesito relações sociais dos profissionais em seu dia- dia, sendo que a UTI 
NEONATAL apresenta um nível menor em relação a UTI ADULTO e 
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PEDIÁTRICA, porem todas apresentam um nível regular de qualidade de vida 
(valor de referência; 3,0 até 3,99). 

  
MEIO AMBIENTE: Segurança física e proteção, ambiente no lar, 

recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais, disponibilidade e qualidade, 
oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, participação em, e 
oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico: 
(poluição/ruído/trânsito/clima) e transporte. A média das questões respondidas 
estão representadas na figura 12. 

 
FIGURA 12 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAS DA SAÚDE, EM 

RELAÇÃO COMO SE SENTEM QUANDO NÃO ESTÃO NO TRABALHO (UTI).  
 

 
                                
FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

  
A figura 12 nos mostra a média das somas das respostas em cada UTI, 

no quesito meio ambiente dos profissionais em seu dia- dia, sendo que a UTI 
PEDIÁTRICA apresenta um nível menor em relação a UTI ADULTO e UTI 
NEONATAL, porem todas apresentam um nível regular de qualidade de vida 
(valor de referência; 3,0 até 3,99). 

  
Com os resultados apresentados, é possível inferir que a estrutura 

organizacional da instituição hospitalar tem sua parcela de contribuição na 
ocorrência de estresse para profissionais de unidade de terapias intensivas 
(UTIs), o que certamente interfere na vida pessoal e profissional do colaborador.  

 
Segundo os autores Seleghim e Mombelli (2012), as apresentações de 

estresse abordam se em três estágios que, agrupados, distinguem a Síndrome 
de Adaptação Geral: Estágio de alarme, estágio de resistência e estágio de 
exaustão, eles acreditam que esses são os primeiros sinais de alerta para um 
Indivíduo. Levando em consideração fatores como estado físico, psicológico, 
relações sócias, meio ambiente, os resultados apresentaram uma regular 
qualidade de vida nas 3 UTIs pesquisadas.  

 
Já nos quesitos lidar com pacientes, excesso de trabalho, carreira e 

remuneração, relações profissionais, ações de formação e problemas familiares, 
estes somados, apresentaram um moderado nível de estresse nas UTIs neonatal 
e pediátrica. Em contrapartida, a UTI Adulto diferenciou–se no quesito de lidar 
com clientes, ações de formação e problemas familiares, apresentando como 
resultado pouco estresse. Sendo que esses resultados já podem levar pessoas 
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saudáveis a aquisição de patologias associadas ao estresse, como depressão, 
síndrome de Burnout, (etc). (DALMOLIN et al., 2014). 

 
Analisando os dados e correlacionado a qualidade de vida com o 

estresse ocupacional, nota-  se que talvez um ponto relevante é ter uma um 
equilíbrio em rotinas pessoais fora dos ambientes de UTIs, para assim haverum 
melhor desempenho por parte do profissional da saúde.  

 
Para Nascimento et al, (2012), um dos pontos sugestivos viáveis é a 

implantação de um profissional devidamente qualificado para prestar uma 
assistência psicoemocional para os colaboradores atuantes em UTIs, visto que 
a pressão emocional dentro destas alas, é muito intensa, e muitos colaboradores 
acabam ficando desamparados por parte das instituições empregatícias.  

 
Nesse contexto, Santos e colaboradores (2012), referenciam que 

exercícios laborarias também podem ser indicados para melhorar o desempenho 
profissional e contribuir para melhorar a qualidade de vida.  

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em praticamente sua maioria, os profissionais acreditam que precisam 

estar bem em seu emprego, para que assim, sua qualidade de vida esteja boa / 
excelente, visto que muitos não conseguem separar vida pessoal de profissional 
e vice-versa. 

 
Em síntese, maioria dos pesquisados acreditam que não são valorizados 

de forma justa, tanto no quesito reconhecimento salarial, como progressão na 
carreira. Assim, os mesmos acreditam que apoio tanto de chefias como em 
ambientes familiares / amigos, pode sim fazer diferença em relação ao bem-estar 
e desempenho, tanto dentro das UTIs, como em seus momentos de lazer.  

 
Além disso, através das amostras analisadas, observa-se que a maioria 

dos pesquisados nos dias atuais, trabalham muito mais pela necessidade 
financeira do que pelo próprio propósito da sua profissão. Tal questão se justifica, 
pelo fato de que muitas pessoas pesquisam suas futuras áreas de atuação, e 
acabam se `iludindo` ao entrarem na realidade do mercado de trabalho e assim, 
desencadeando um estresse por insatisfação salarial.  

 
Dessa forma, se faz crucial a implantação de atividades diversificadas 

que atuam para amenizar o nível de estresse ocupacional nos profissionais da 
saúde. Além disso, medidas como condições de trabalho satisfatórias e melhora 
na relação chefia e subordinados, podem em conjunto melhorar a qualidade do 
serviço prestado pelo profissional da saúde. 
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