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RESUMO 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é composta por uma rotina diária pesada e 
extenuante, sendo um ambiente permeado por instabilidade, medo, imediatismo, 
variabilidade e incertezas, podendo possibilitar estresse aos profissionais que 
compõem a equipe multidisciplinar, de maneira particular ao profissional enfermeiro, 
visto que, as condições de trabalho podem ser cansativas e insatisfatórias. Este 
estudo teve como objetivo descrever sobre a qualidade de vida dos enfermeiros que 
atuam na UTI, discutindo os fatores de promoção de saúde. Trata-se de um estudo 
de revisão de literatura, onde foram utilizadas duas bases de dados Scielo e Bdenf. 
A enfermagem é uma profissão que tem a sua atuação no sentido de proporcionar 
condições que melhorem a qualidade de vida das pessoas, das famílias e da 
sociedade no geral, entretanto, estes profissionais se esquecem do contexto do 
autocuidado para a promoção da saúde. Portanto, evidenciou-se que para eficácia 
da promoção de saúde, podem ser utilizadas diversas estratégias como: educação 
física e/ou ginastica laboral, dimensionamento de recursos humanos adequados 
bem como a redução da carga de trabalho, alimentação adequada, redução ou 
erradicação do tabagismo, etilismo e outros drogas, estimulando lazer e convívio 
familiar. 
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ABSTRACT 
The Intensive Care Unit (ICU) is composed of a heavy and exhausting daily routine, 
being an environment permeated by instability, fear, immediacy, variability and 
uncertainties, being able to stress the professionals that make up the 
multidisciplinary team, in a particular way to the professional nurse, Since working 
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conditions can be tiresome and unsatisfactory. This study aimed to describe the 
quality of life of nurses working in the ICU, discussing health promotion factors. It is a 
literature review, where two databases Scielo and Bdenf were used. Nursing is a 
profession that has its purpose in providing conditions that improve the quality of life 
of people, families and society in general, but these professionals forget the context 
of self-care. Therefore, it was evidenced that for the effectiveness of health 
promotion, several strategies can be implemented such as: physical education and / 
or work gymnastics, adequate human resources dimensioning as well as the 
reduction of workload, adequate nutrition, reduction or eradication of smoking , 
Alcoholism and other drugs, stimulating leisure and family life. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o setor que visa à prestação de 

atendimentos direcionados a pacientes graves e críticos, sendo considerado um 

ambiente que possui um elevado custo, em decorrência da necessidade de espaço 

físico diferenciado, equipamentos com alta complexidade e a formação de uma 

equipe multiprofissional qualificada (FERNANDES et al., 2016).   

 Apesar da UTI ser um ambiente crucial para se realizar o atendimento de 

indivíduos graves, é um setor tido como um dos mais tensos, traumatizantes e 

agressivos de uma unidade hospitalar, em decorrência de que tais fatores não 

englobam somente aos pacientes, mais também a enfermagem que possui uma 

convivência diária com cenas e quadros graves e de mortalidade (PUGGINA et al., 

2014).            

 De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada- RDC nº 7 de 2010, para 

que se tenha o funcionamento de uma UTI é necessário que o processo de trabalho 

neste setor tenha a garantia de um cuidado interdisciplinar e ininterrupto, devendo 

assim se ter uma assistência de vinte e quatro horas, na qual os profissionais de 

enfermagem são numericamente maiores se comparado a outros profissionais na 

UTI (MOREIRA; CASTRO, 2016).        

 No ambiente da UTI, a proximidade com os pacientes é relativamente intensa, 

visto que, todos são altamente dependentes. Além disso, os pacientes que se 

encontram nesta unidade são caracterizados por estarem em alguma fase da 

doença, os quais os tornam extremamente pesados em decorrência da condição 
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física ou da gravidade da doença (SILVA et al., 2016).     

 Em geral, a UTI, é composta por uma rotina diária pesada e extenuante, 

sendo um ambiente permeado por ter instabilidade, medo, imediatismo, variabilidade 

e incertezas, podendo possibilitar estresse aos profissionais que compõem a equipe 

multidisciplinar, de maneira particular ao profissional enfermeiro, visto que, as 

condições de trabalho podem ser cansativas e insatisfatórias, recorrentes de 

diversificados fatores, os quais se destacam: hierarquização, baixa remuneração, 

complexidade de procedimentos e diversidades (DUTRA et al., 2017).  

 Deste modo, considera-se de fundamental importância enfatizar e avaliar a 

qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem, uma vez que a mesma 

categoria da saúde está ligada intimamente com diversos aspectos da vida 

cotidiana, dentre elas, as condições de trabalho (ALVES, 2015).   

 A Qualidade de Vida (QV) de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), é definida como a percepção do indivíduo com relação ao seu 

posicionamento na vida e como também no contexto cultural, quanto aos valores 

que o mesmo vive com relação as suas expectativas, preocupações, padrões e  

objetivos (SANTOS; COSTA, 2016).       

 Tem a consideração de possuir um conceito subjetivo, dimensional e abstrato 

por englobar diversificados aspectos na vida humana, dentre os quais encontram-se: 

saúde, relações sociais, família, meio ambiente, trabalho dentre outras, de aspecto 

dinâmico, o mesmo pode ser influenciado por aspectos religiosos, culturais, valores 

pessoais e éticos (SCHMIDT et al., 2016).      

 Nesta perspectiva, a QV nos profissionais enfermeiros que atuam em uma 

UTI é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma atuação 

coerente, holística e pautada no bem estar do paciente, visando um processo de 

recuperação eficaz e completo (LUCA; SILVA; FERNANDES, 2016).  

 Assim sendo, a identificação com o tema surgiu no transcorrer de leituras 

referente à interferências na qualidade de vida dos enfermeiros que atuam na 

unidade de terapia intensiva. Esse estudo justifica-se pela necessidade do desafio 

de aprofundar esse tema, visando planejar medidas, adequando as condições 

laborais de acordo com os recursos disponíveis, aumentando a atenção à saúde do 

trabalhador, bem como propiciar melhora efetiva na assistência ao paciente.  
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Este trabalho teve por objetivo descrever sobre a qualidade de vida dos 

enfermeiros que atuam na UTI, discutindo os fatores de promoção de saúde. Diante 

da abordagem apresentada e discutida, elaborou-se a seguinte pergunta norteadora: 

O que se tem publicado na literatura científica sobre os fatores usados para 

promoção de saúde visando a melhoria na qualidade de vida dos enfermeiros que 

trabalham em UTI? 

2 METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo de revisão de literária referente às interferências na 

qualidade de vida dos enfermeiros que atuam na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). Estudos de revisão literária são caracterizados por relacionarem-se com a 

coleta e descrição de conhecimentos, os quais são destinados a responder uma 

pergunta.  

Para desenvolver este estudo utilizaram-se as seguintes bases de dados 

SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BDENF (Bases de Dados em 

Enfermagem). Com a utilização dos seguintes descritores, obtidos através dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DECs), os quais foram: “enfermeiras e 

enfermeiros”; “qualidade de vida”; “unidade de terapia intensiva”.     

 A busca realizou-se entre os meses de janeiro a maio de 2017. Analisou-se 

por meio de artigos completos, havendo a inclusão dos seguintes critérios: artigos 

que encontram-se disponíveis na íntegra, como critérios de exclusão se fez dos 

artigos que não respondiam a pergunta da pesquisa.    

3. REVISÃO DE LITERATURA  

3.1. A Unidade de Terapia Intensiva- UTI 

 As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) tiveram seu surgimento em 1950, 

quando ocorreu a epidemia de poliomielite nos Estados Unidos e na Europa. Neste 

momento, se teve uma grande necessidade de se ter uma ventilação mecânica que 

fosse direcionada para os pacientes, colocando os mesmos em locais onde se 

concentrava equipamentos e profissionais que tivessem habilidades no suporte 

avançado (MELO et al., 2015).         

 Neste momento, foram implantadas as primeiras UTIs respiratórias, as quais 
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possibilitavam o tratamento para insuficiência respiratória com associação a um 

quadro clínico de bulbares (MARTINEZ et al., 2016).    

 Deste modo, para suprir a necessidade da oferta de um suporte avançado de 

vida para pacientes com chances de sobrevida, surgiram as UTIs. Sendo locais que 

se destinam para a realização de uma assistência especializada para o paciente que 

se encontra gravemente enfermo, havendo a interação de recursos tecnológicos, 

qualificação profissional e estrutura organizacional (NICOLA et al., 2014).  

3.2. Enfermagem em UTI: com enfoque nos enfermeiros  

 De acordo com a lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986, a enfermagem é 

exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar 

de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação, 

onde a UTI é constituída apenas pelo enfermeiro e técnico de enfermagem, visto o 

grau de complexidade, visando uma assistência de qualidade para o paciente crítico 

(ALMEIDA et al., 2015).         

 A enfermagem é uma profissão altamente estressante, em decorrência da 

responsabilidade do cuidado direcionado para outras pessoas e a proximidade com 

as mesmas em que o sofrimento é algo inevitável, exigindo-se grande dedicação no 

desempenho das funções, aumentando assim a probabilidade da ocorrência de 

desgastes psicológicos e físicos (FONTES et al., 2016).     

 A maioria dos profissionais enfermeiros sente prazer na prestação de 

cuidados aos pacientes graves, no entanto, vivenciam intensas angústias, por 

desenvolverem procedimentos complexos, realizarem a manipulação de diversos 

equipamentos e desenvolverem suas atividades de maneira rápida, com iniciativa e 

livres de qualquer erro que possa ter a implicação da morte (ALVES, 2015).  

 A complexidade existente na UTI traz a importância de questões que 

englobam o enfermeiro, tanto no ponto de vista dos problemas que são peculiares 

do próprio ambiente, quanto dos que são evidenciados por meios de níveis de 

ansiedade e tensão, sobretudo da responsabilidade e qualificação (MELO et al., 

2014).           

 Deste modo, existe a necessidade da realização de treinamentos do 

profissional enfermeiro para que os mesmos estejam aptos para o manuseamento 

de aparelhos, para a realização de procedimentos complexos, como também para 
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um preparo emocional e físico, objetivando uma melhoria na qualidade do 

atendimento e uma satisfação profissional na realização de suas funções (NICOLA 

et al., 2014).  

3.3. Qualidade de vida (QV)          

A Qualidade de Vida (QV) é um termo que vem sendo explorado em vários 

estudos com uma grande abrangência de conceitos, por isto, relaciona-se a vários 

aspectos da vida humana como saúde, família, relações sociais, trabalho, condição 

financeira estável, meio-ambiente, dentre outros (CAMPOS; RODRIGUES, 2014).

 Entre os fatores que contribuem para a QV de um indivíduo, o trabalho talvez 

seja um dos mais marcantes por dois motivos: é por meio do trabalho que as 

pessoas conseguem ter acesso à educação, à cultura e ao lazer; e, de um modo 

geral, o indivíduo passa a maior parte ativa de seu tempo trabalhando (CAMPOS; 

RODRIGUES, 2014).         

 Estudiosos enfatizam que a QV só pode ser avaliada pela pessoa. Ela diz a 

respeito a como as pessoas vivem, compreendem e sentem seu cotidiano, 

englobando a saúde, transporte, educação, moradia, participação em decisões, 

satisfação, emoções, sentimento, criatividade e trabalho (PALUDO et al., 2014). 

3.4. Fatores Usados Para Promoção De Saúde Na Qualidade De Vida Do 

Enfermeiro Em Uma UTI 

A educação em saúde pode se caracterizar como um instrumento conceitual, 

metodológico e político que permeia o processo saúde-doença, o qual objetiva atuar 

e analisar sobre as condições sociais, que são criticas para melhoras a qualidade e 

das condições de vida (SUCUPIRA; MENDES, 2011). 

De forma geral, o processo de trabalho da enfermagem, no ambiente 

hospitalar, envolve atividades desgastantes e estressantes que exigem constantes 

habilidades manuais, pois é uma profissão onde há permanente cobrança de 

responsabilidades (RAMOS et al., 2016). 

Neste embasamento, é habitual que todas as pessoas buscam caminhos para 

alcançar a QV, até mesmo os que trabalham em UTI, no entanto o ambiente 

insalubre, as jornadas de trabalho, o uso do álcool, fumo, má alimentação, vários 

locais de trabalho, contribuem para uma péssima QV, onde esses profissionais 
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acabam tendo menos tempo para o lazer e convívio familiar, distanciando de seus 

objetivos (ANDOLHE et al., 2015). 

A enfermagem é uma profissão que tem a sua atuação no sentido de que 

proporcione condições que melhorem a qualidade de vida das pessoas, das famílias 

e da sociedade no geral (ALVES, 2015).       

 Existem diversificados fatores que interferem no processo de promoção da 

saúde, dentre eles pode-se ter neste processo a educação em saúde, a qual 

contribuem significativamente neste processo, educam em saúde é utilizar a 

informação como recurso no ambiente profissional, disseminando as informações, 

proporcionando transferência de conhecimentos e fazendo com que se tenha uma 

aproximação entre os profissionais, quebrando paradigmas e estigmas e 

possibilitando um melhor aprendizado (SOUZA et al., 2016).    

 O enfermeiro é um colaborador que passa por profundas modificações 

decorrentes de seu treinamento especializado, experiência e conhecimento, são 

pessoas que se encontram diariamente expostas à doença, dor e morte. Ao que se 

relaciona ao profissional que está atuando, a situação de estresse pode afetar 

diretamente com o seu desempenho, promovendo a diminuição da produtividade, 

qualidade de vida e o comprometimento com os níveis de satisfação (SANTOS; 

COSTA, 2016).         

 Campos e Rodrigues (2014) afirmam que a UTI é um dos setores que tem 

características próprias como: ambiente fechado, sofrimento constante, dor e morte, 

e esses profissionais precisam estar com atenção sempre presente, por essa razão 

podem apresentar fatores que afetam a QV.      

 O profissional da enfermagem, geralmente passa por situações geradas pelas 

atividades inerentes à função, abnegando vários elementos negativos 

proporcionados pelo ambiente caracterizado pela enfermidade (PILGER et al., 

2014).            

 A enfermagem vive uma realidade muito mais chocante tanto dentro da UTI, 

como no hospital todo, onde profissionais que procuram auxiliar na cura "vivem o 

paradoxo de estar tão sujeitos às enfermidades quanto o paciente entregue aos 

seus cuidados" (ALMEIDA, 2014).      

 Acidentes biológicos, radiações, lesões por esforço repetitivo (LER) e 
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necessidade de vários empregos, são problemas desses profissionais que 

acompanham o enfermo e suas famílias durante várias horas do dia, mesmo 

enfrentando algum problema pessoal ou familiar. Esse conjunto de fatores produz 

em grande escala, problemas psicológicos e envelhecimento precoce (ALMEIDA, 

2014).             

 Atualmente, o estresse não é visto apenas como prejudicial ao trabalhador, 

mas principalmente à organização, que despende altos custos em absenteísmo, 

acidentes, doenças, conflitos, abandono e desinteresse, verificados em todos os 

níveis de trabalho, afetando os resultados da organização (SOUSA; NUNES; 

MELICARDI, 2014).          

 Como fator consequente deste estresse, encontra-se a síndrome de Burnout, 

a qual tem sua manifestação por meio de quatro classes de sintomas, os quais são: 

sintoma físico, onde o mesmo desenvolve-se quando o trabalhador desenvolve 

fadiga de maneira constante, o distúrbio do sono; ausência de apetite e dores nos 

músculos; o sintoma psíquico manifesta-se através da ausência de atenção, 

alterações da memória, frustração e ansiedade; o comportamental, a qual é 

identificada quando o indivíduo apresenta-se de maneira negligente no desempenho 

de seu trabalho, apresentando dificuldades para se concentrar, elevação das 

relações conflitivas com os colegas de trabalho, além de apresentar longas e 

duradouras pausas de descanso (TITO et al., 2015).      

 Embora o Burnout acometa as mais diversas profissões, aquelas em que se 

lida com o sofrimento alheio aumentam a vulnerabilidade. A atividade física (AF) é 

defendida, juntamente com outros fatores, como um importante elemento na 

promoção da saúde e QV da população. São muitos os seus benefícios, sejam eles 

físicos ou mentais, reduz os níveis de ansiedade, depressão e raiva (SILVA et al., 

2016).            

 A desmotivação, o descaso no trabalho e a falta de interesse são tratados 

como preguiça, fazendo o trabalhador lutar contra a síndrome de Burnout, 

aumentando cada vez mais seu esgotamento e dificultando seu trabalho, fazendo 

com que o sentimento de desistência aumente não só na sua vida profissional 

quanto no pessoal. Neste embasamento é de fundamental importância a qualidade 

de vida deste profissional, visto que, o mesmo tem o seu trabalho direcionado para o 
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atendimento de pessoas que se encontram necessitadas de uma assistência de 

qualidade (ALMEIDA, 2014). 

4.  CONCLUSÃO 

O profissional enfermeiro vivência em seu cotidiano uma das atividades 

profissionais mais difíceis, pois lida com a dor, o sofrimento e até mesmo a morte, 

vivenciando rotineiramente sentimentos de compaixão, impotência, depressão, 

estresse, entre outros. 

A UTI é considerada um ambiente estressante, porque os pacientes estão em 

sua maioria em estado de saúde crítico, levando o enfermeiro a várias adaptações, 

pois enfrentam dificuldades. Nesta perspectiva é essencial a realização de 

interferências positivas durante o dia a dia deste profissional que atua em uma UTI, 

visto que, quando se executam interferências promotoras de saúde para este 

profissional, promove-se uma qualidade de vida que proporcionam valores e 

condições individuais que modificam a vida das pessoas, sendo estas ações  

necessárias, para que influenciem na qualidade de vida dos profissionais, como 

também a qualidade da assistência prestada para esse paciente. 

 Portanto, evidenciou-se neste estudo que geralmente alguns  enfermeiros que 

atuam na UTI têm uma qualidade de vida deficiente do desejável e do necessário, 

pois atuam em um setor estressante e fechado além de sofrer com uma sobrecarga 

de trabalho, onde para a eficácia da promoção da saúde pode ser implementadas 

diversas estratégias como: educação física e/ou ginastica laboral, dimensionamento 

de recursos humanos adequados bem como a redução da carga de trabalho, 

alimentação adequada, redução ou erradicação do tabagismo, etilismo e outros 

drogas, estimulando lazer e convívio familiar. 
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