
PPrrooQQooll--BBRR  
Trabalhar na área de saúde lhe põe em contato direto com a vida das pessoas. Como provavelmente 
você já sentiu, sua compaixão pelas pessoas eu você atende tem aspectos positivos e negativos. 
Gostaríamos de fazer algumas perguntas a respeito das suas experiências. Escolha a opção que melhor 
reflete como você se sentiu nos últimos 30 dias. Considere a sua experiência enquanto profissional 
de saúde (independente do local de trabalho). 

Raramente Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 
1 2 3 4 5 

q1-Sinto-me feliz.  
q2 Tenho preocupações com mais de uma pessoa que estou ajudando.  
q3- Sinto-me satisfeito por ser capaz de ajudar as pessoas.  
q4-Sinto-me ligado aos outros.  
q5-. Sons inesperados me assustam ou me causam sobressaltos.  
q6- Sinto-me animado depois de atender as pessoas que ajudo.  
q7- Acho difícil separar minha vida pessoal da minha vida profissional.  
q8- Perco o sono por causa das experiências traumáticas de uma pessoa 
que atendo. 

 

q9- Creio que posso ter sido “infectado” pelo estresse traumático 
daqueles que atendo. 

 

q10- Sinto-me aprisionado pelo meu trabalho de cuidar dos outros.  
q11- Por causa do meu trabalho me sinto tenso com relação a várias 
coisas. 

 

q12- Gosto do meu trabalho ajudando as pessoas.  
q13- Sinto-me deprimido (a) por causa do meu trabalho.  
q14- Sinto-me como se estivesse vivendo o trauma de alguém que eu 
atendi. 

 

q15- Tenho crenças que me sustentam.  
q16- Sinto-me satisfeito  por conseguir me manter atualizado em relação 
a técnicas e procedimentos de atendimento. 

 

q17- Sou a pessoa que sempre desejei ser.  
q18- Sinto-me satisfeito  com meu trabalho.  
q19- Sinto-me exausto (a) por causa do meu trabalho.  
q20- Tenho bons pensamentos e sentimentos em relação àqueles que eu 
ajudo e sobre como poderia ajudá-los. 

 

q21- Sinto-me sufocado (a) pela quantidade de trabalho e pelo tanto de 
pacientes que eu preciso atender. 

 

q22- Acredito que posso fazer diferença através do meu trabalho.  
q23- Evito certas atividades ou situações porque elas me fazem lembrar 
das experiências assustadoras vividas pelas pessoas que ajudo. 

 

q24- Estou orgulhoso (a) do que eu posso fazer para ajudar.  
q25- Como resultado do meu trabalho, tenho pensamentos invasivos e 
assustadores. 

 

q26- Sinto-me sufocado pelo sistema em que atuo.  
q27-Ocorre-me que sou bem-sucedido (a) no meu trabalho.  
q30- Estou feliz por ter escolhido este trabalho.  


