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RESUMO 

O objetivo desse estudo é investigar a influência da demanda de trabalho dos profissionais de 

enfermagem em relação à saúde mental dos mesmos e, caso seja comprovada, determinar os 

fatores que contribuem para o agravo da condição mental deste grupo. Trata-se de uma revisão 

sistemática de literatura que aborda os temas dispostos em conceituadas plataformas de artigos 

científicos como Google Acadêmico e Scielo e livros publicados entre 1946 a 2019. Os resultados 

foram discutidos à luz das teorias abordadas. Apurou-se com o presente estudo que as más 

condições do ambiente laboral do profissional de saúde, baixa remuneração e o excesso de 

trabalho podem levar ao desenvolvimento de transtornos mentais como ansiedade, depressão e 

síndrome de burnout. Considera-se necessário aos profissionais de enfermagem ter um ambiente 

de trabalho estruturado que contribua no seu desempenho profissional e qualidade de vida. 

Ademais salienta-se que o mesmo construa hábitos de vida saudáveis para manutenção de sua 

saúde. 
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1.INTRODUÇÃO  

  

 A enfermagem, desde seus primórdios, tem como base uma assistência integral que vise 

à promoção da qualidade de vida. Florence Nightingale (1946) a considera uma arte cuja 

execução exige devoção exclusiva, que além de habilidades técnicas adquiridas, refere-se ao 

compromisso com a vida humana. Contudo, a vivência dessa profissão como arte nos dias atuais 

parece utópica levando-se em conta os desgastantes desafios que envolvem as instituições de 

saúde. 

Coimbra et al (2013) pontua haver uma crescente preocupação na qualidade de vida dos 

profissionais de enfermagem. O déficit de bem estar, pode influenciar diretamente no 

desenvolvimento de doenças como os transtornos mentais, na condição de saúde do profissional 

e na sua produção de trabalho, pois antes de cuidar de um paciente o trabalhador precisa estar 

bem consigo mesmo. 

 Dentre as principais situações estressoras experimentadas pelos profissionais de 

enfermagem em seu cotidiano, pode-se elencar a demanda de trabalho exacerbada, baixa 

remuneração, infraestrutura desprovida de insumos e recursos, privação de sono derivada de 

plantões noturnos recorrentes, entre outras. Este contexto prejudicado pode ter como resultado o 
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desenvolvimento de transtornos mentais e comportamentais, como depressão, síndrome de 

Burnout e ansiedade. 

Desta forma, o objetivo desse artigo é investigar a influência da demanda de trabalho dos 

profissionais de enfermagem em relação à saúde mental dos mesmos e, caso seja comprovada, 

determinar os fatores que contribuem para o agravo da condição mental deste grupo. Com base 

nessas informações, busca-se investigar quais os principais fatores associados à demanda de 

trabalho que interferem no agravo da saúde mental dos profissionais de enfermagem. 

Observando-se este panorama, se percebe a necessidade intervenções urgentes que 

objetivem a melhoria das condições de trabalho de saúde. Exige-se, assim, o posicionamento do 

poder público, do cidadão enquanto usuário dos serviços de saúde, e também da classe de 

profissionais na busca por uma melhor condição de trabalho, e preocupação com o auto cuidado. 

  Silva e Ribeiro (2019) afirmam que os transtornos mentais têm influenciado a rotina de 

trabalho dos profissionais da enfermagem com impactos que atingem diretamente a eles e a 

sociedade. A cada dia se descobrem fatores que explicam a origem dos transtornos mentais e aos 

poucos são expostos os fatores que hostilizam os profissionais que sofrem por essas situações. 

  Esses transtornos podem estar associados a cargas de trabalho acima daquela onde o 

trabalhador esteja habituado a suportar, isso acarreta em sentimentos de contrariedade, 

descontentamento, doenças físicas e déficit intelectual, o que fatalmente resulta em queda de seu 

desempenho e produtividade. A relação dos transtornos mentais em consequência de maior 

demanda de trabalho advém de várias causas, e pode atingir qualquer profissional de saúde 

(FERNANDES; SOARES; SILVA, 2018). 

  Com base nessas informações, busca-se investigar quais os principais fatores associados 

a demanda de trabalho que interferem no agravo da saúde mental dos profissionais de 

enfermagem?  

O profissional de enfermagem tem um papel importante nos cuidados e na evolução, para 

o bem estar do paciente frente a um determinado tratamento, envolvendo-se diretamente com 

apoio emocional e cuidados humanizados. 

  

2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – Saúde do trabalhador no cotidiano da enfermagem 

 

 Nos últimos anos é notório o aumento da jornada de trabalho para todas as pessoas por 

causas diversificadas. Porém, estudos recentes demonstram interferências negativas de longas 

jornadas de trabalho em vários aspectos da vida de profissionais, interferências essas que não são 

encontradas apenas no ambiente de trabalho, mais acabam se propagando por todas as áreas da 

vida do indivíduo (SILVA, ROTHENBERG, FISCHER, 2011). 

 Elias e Navarro (2006) embasados em outros autores, afirmam que o ambiente hospitalar 

é tido como um local insalubre, de trabalho árduo para os que ali atuam. Estudos apontam o 

hospital de maneira geral como um local que facilita o adoecimento, proporciona também riscos 

de acidentes e doenças de ordem física, sendo o sofrimento psíquico aquele que tem tido maior 

incidência dentre os profissionais que atuam nesta área, pois os mesmos trabalham sobre forte 

pressão social e psicológica, dentro e fora do ambiente de trabalho. Deve-se ressaltar que os 

profissionais, apesar de cuidar de pessoas doentes, correm também sérios riscos de serem 

acometidos por enfermidades, e por estarem engajados nessa profissão acabam por esquecer-se 

do auto cuidado, deixando com que as demandas do dia a dia acabem por influenciar na sua saúde 

mental. 



 
 

Consoante a isso afirma Alvim et al (2017) os profissionais de enfermagem são expostos 

a fatores de risco de natureza física, química, biológica e psicossocial, o que justifica o fato de 

tal profissão estar incluída naquelas que fazem parte do grupo de profissões desgastantes. 

Presente no processo do trabalho as cargas impostas no ambiente hospitalar causam maior 

desgaste destes profissionais, gerando percas de ordem psíquica e também corporal no 

trabalhador, problemas que podem se manifestar de formas diversificadas como apresenta 

Rodrigues et al (2014), desgaste físico, emocional, mental, o que pode resultar em apatia 

desânimo, sensibilidade emotiva, irritação e ansiedade, podendo ainda causar inércia resultando 

em queda da produção e no desempenho do trabalhador. 

 Diante disso, explica-se a queda de rendimento de alguns profissionais que outrora podem 

ter tido alto desempenho, mais que com o passar dos anos na pratica profissional acabam por ter 

um déficit em sua produção. 

Outro fator agravante para aquele que atua na área da saúde são as cargas horárias que 

transcorrem o período da noite, os plantões são desgastantes e não recuperáveis. A privação de 

sono pode gerar ao indivíduo alterações endócrinas, metabólicas, físicas, e cognitivas, que em 

conjunto prejudicam diretamente a saúde. Estudos indicam que as habilidades mentais declinam 

25% a cada 24 horas em que uma pessoa é privada de uma boa noite de sono (ANTUNES, 2008). 

Alvim et al (2017) pontua que as tensões e sobrecarga de atividades geradas por situações 

emergentes resultam em sentimentos de excitação e também angústia, tendo em vista o fato de 

que o trabalho é fonte de renda e isso determina de forma particular ao atendimento da 

necessidade do ser humano, o que atualmente não é evidenciado pelas condições de trabalho 

oferecidas. Desvalorização, baixa remuneração, sobrecarga de trabalho, jornadas prolongadas e 

outros fatores corroboram na produção de um sentimento de frustração e impotência, o que 

influencia diretamente no esgotamento mental. Ainda que tal profissão requeira saúde, física e 

emocional, não é isso que se vê atualmente na pratica da profissão.  

Ribeiro et al (2013) apresenta que o profissional de saúde está exposto a condições de 

risco em seu local de trabalho, que podem acarretar em desordens internas e externas ao 

trabalhador, reproduzindo sensações e sentimentos que produzem más consequências a sua 

saúde. O autor salienta a formação de um ciclo vicioso em decorrência desse ambiente 

desarmonizo o que acarreta em consequências não só para o profissional, mais também a 

produção de circunstancias que acabam por expor o cliente, objeto de trabalho da enfermagem a 

uma assistência prejudicada. Importante salientar que a abordagem da enfermagem deve ser de 

todo acolhedora, construindo uma relação entre quem presta os cuidados e quem está sendo 

atendido, cenário esse que infelizmente quase não é possível identificar nos dias atuais, pelo 

contrário, a sobrecarga imposta aos profissionais gera um desconforto não só para eles, mais 

também para todos os que necessitam do atendimento nessa área. 

Assim, um ambiente de trabalho, estruturado e em perfeito estado, é um fator que 

contribui para um bom atendimento por parte da equipe de enfermagem, que irá executar o seu 

processo de trabalho com segurança, higiene e minimizando riscos, resultando no bem estar físico 

e mental do trabalhador e a do ser cuidado. Conforme relata Amaral, Ribeiro e Paixão (2015) 

existem forte relação entre a qualidade de vida e o local onde atuam os profissionais de 

enfermagem, sendo este ambiente onde o mesmo passa maior parte do tempo, o local deveria 

promover qualidade para que o profissional desempenhe suas funções sem prejuízos e com 

eficácia. 

Além disso, para um ambiente de trabalho saudável, exige que a equipe efetue uma boa 

relação de interação e dialogo. 

Outro desafio encontrado entre os profissionais de enfermagem conforme aponta Ribeiro 

et al (2013) é que, na enfermagem predomina um ambiente de trabalho tenso e competitivo com 



 
 

alguns desentendimentos, isso entre os próprios trabalhadores, salientando a idéia de que em 

muitos momentos o profissional sabe muito bem como cuidar do outro, mais deixa a desejar 

quando o assunto é o relacionamento com a equipe de trabalhadores. A explicação para tais 

acontecimentos se resume as dificuldades com as quais os profissionais se deparam ao cuidar de 

seus clientes tendo em vista a enorme quantidade de trabalho e a falta de insumos necessários 

para a realização de tais atividades, o que os leva a priorizar atendimentos mais simples 

acarretando na produção de competitividade reforçada pelo medo do desemprego algo presente 

no dia a dia do sistema econômico vigente. 

Dessa forma, é necessário que os trabalhadores de enfermagem sejam compreendidos 

para além do campo de atuação, tendo em vista que podem sofrer danos à saúde devido a fatores 

relacionados ao trabalho e as relações humanas. O profissional deve ser cuidado levando em 

consideração a sua singularidade e ficando claro que não é imune ao adoecimento. 

Mesmo o Ministério da Saúde e as demais esferas estaduais e municipais adotando 

medidas para melhoria da qualidade da atenção básica e hospitalar, por meio de qualificações 

dos profissionais de enfermagem, ao inseri-los em uma política de valorização profissional, 

existem muitas ações que podem ser feitas para melhorias efetivas na condição de trabalho, e 

redução da precariedade atualmente vista em meio a esse contingente de profissionais (MACIEL, 

SANTOS E RODRIGUES 2015). 

 

2.2- Principais transtornos mentais e comportamentais no ambiente de trabalho do 

enfermeiro. 

 

 Os transtornos mentais são condições regidas por alterações na mente, no estado emotivo 

e nas ações, decorrentes da angustia pessoal ou o desempenho psíquico, tendo efeitos variados, 

que perpetuam não somente sobre a vida daquele que sofre do transtorno, mais também da família 

e sociedade. Presente em todo o mundo calcula-se que 10% dos adultos apresentem tais 

problemas e 25% da população mundial apresente, ao menos um transtorno mental no decorrer 

da vida, sendo a profissão de enfermagem um agravante desses problemas mentais (OLIVEIRA 

et al 2019). 

 Ainda conforme o autor supracitado, a saúde mental do enfermeiro tem recebido especial 

atenção nos últimos anos, diante da prevalência de casos apresentada pela rotina de trabalho de 

tais profissionais. No geral, a enfermagem já carrega em seu histórico a criação de vinculo 

inevitável com os pacientes, e a constante exposição ao sofrimento, dor e morte, o que resulta em 

um desgaste, físico e mental, ocorrendo à possibilidade de um agravamento que varia de acordo 

com as condições de trabalho e a individualidade apresentada por cada profissional. 

A dinâmica entre trabalho e saúde vem sendo estudada por diversos pesquisadores 

buscando-se compreender a interferência que o trabalho desempenha na vida dos profissionais 

principalmente quanto ao aparecimento de doenças ocupacionais. Entre as profissões estudadas 

o âmbito da saúde tem sido frequentemente indicado como grupo de risco para tal adoecimento 

(SOUZA E ARAÚJO, 2015). 

Dentre as doenças ocupacionais é inegável a presença dos transtornos mentais, 

principalmente em profissões que lidam diretamente com situações estressantes, como é o caso 

da enfermagem. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) traz o seguinte 

conceito sobre transtorno mental: 

 
Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente 

significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um 

indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de 

desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Transtornos mentais estão 



 
 

frequentemente associados a sofrimento ou incapacidade significativos que afetam 

atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes (DSM-5, 2019, p 20). 

 

 Fatos que contribuem para o surgimento desses transtornos são justificados pelo alto nível 

de comprometimento necessário para o cumprimento de atividades no âmbito de assistência 

hospitalar, assim como também aquelas dirigidas ao público acadêmico, quando se trata de 

enfermeiros docentes, o que tem se tornado cada dia mais comum, pela necessidade de uma renda 

melhor, porém acarretando em um sobrecarga mental que nem sempre ele está preparado para 

administrar (LEITE 2017). 

As consequências biopsicossocial da sobrecarga atribuída ao profissional de saúde 

ocasionada por diversos fatores já citados no presente projeto incluem fadiga mental, falta de 

motivação, aumento do risco de doenças cardiovasculares, transtornos musculoesqueléticos, 

baixos níveis de rendimento, baixa produtividade e absenteísmo conforme abordado por 

(PORTEIRO DE LA CRUZ E ABELLAN 2015). Tais consequências representam forte fator de 

risco para instalação de transtornos mentais que, com a severidade que podem atingir, tendem a 

prejudicar o profissional em todas as áreas de sua vida. 

Segundo Fernandes et al (2015) o trabalho da enfermagem tem suas especialidades 

exclusivas da profissão, o que o torna o trabalho exclusivamente responsável pelo o estresse 

ocupacional causado ao profissional, e torna a enfermagem como uma das cinco profissões do 

setor público mais estressante. 

É crescente o número de profissionais que se aposentam por invalidez entre trabalhadores 

de saúde, assim como também transtornos mentais são recorrentes em causas de afastamento 

dentro do ambiente hospitalar, isso exige uma demanda de pessoas que acabam por se ausentar 

por um longo período para sua recuperação, gerando despesas e redução da capacidade de 

trabalho. 

Conforme afirma Gomes e Oliveira (2013) os profissionais de enfermagem tendem a estar 

mais suscetível ao desenvolvimento de transtornos mentais, pois lidam diretamente com 

pacientes que necessitam de sua ajuda, sofrendo pressões no trabalho que favorecem para o 

esgotamento de sua saúde mental, o que pode levá-los a desenvolver problemas como ansiedade, 

depressão e síndrome de burnout. 

Diante do exposto segue abaixo a descrição dos transtornos mais frequentes entre os 

profissionais de saúde. 

 

2.2.1 –Depressão 

 

De acordo com o DSM 5, a depressão configura-se em um transtorno mental que possui 

entre seus critérios diagnósticos a presença de sintomas como humor deprimido, diminuição do 

interesse ou prazer em quase todas as atividades exercidas, alterações no peso, no apetite e no 

sono, sentimento de inutilidade, fadiga ou perda de energia, agitação ou retardo psicomotor, 

redução na capacidade de pensar, concentrar e tomar decisões, dentre outros. Tais sintomas, de 

acordo com sua durabilidade, intensidade e frequência “causam sofrimento clinicamente 

significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes 

da vida do indivíduo” (DSM 5, 2019, p 161). 

Carvalho et al (2017) acrescenta que os sintomas emitidos por uma pessoa com depressão 

costumam permanecer por um determinado tempo de duas semanas ou mais, durante o dia todo 

ou parte dele, agindo de forma diferenciada em cada indivíduo. 

 Conforme Silva e Ribeiro (2019) a depressão tem sido a principal causa de absenteísmo 

dos profissionais de saúde, pois aquele que está acometido por tal patologia acaba por se afastar 

dos que estão a sua volta, prejudicando o andamento do trabalho. Os estudos de Fernandes, 



 
 

Soares e Silva (2018), anexam que a depressão pode estar relacionada ao ambiente de trabalho, 

de modo que as condições a que estão expostos, ligadas aonão reconhecimento dos mesmos, 

acabam por agravar a situação do indivíduo. 

 Percebe-se, desta forma, que a depressão atinge um alto nível de prejuízo no campo social, 

interferindo diretamente no trabalho. No âmbito da enfermagem, de acordo com Gomes e 

Oliveira (2013), os fatores desencadeantes da depressão possuem relação direta com as condições 

de trabalho a que os profissionais estão expostos, como, escala de plantões, carga horária 

excessiva, convívio diário com dor, doença, morte, entre outras. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a depressão represente 

aproximadamente 4,3% das doenças que afetam a população a nível mundial, especialmente nas 

mulheres. O indivíduo acometido por esse transtorno tende a ver o mundo e a realidade de outra 

forma. Alarmantemente, o Brasil é o país em que há as maiores taxas de depressão, 18,4% da sua 

população já tiveram pelo menos um episódio depressivo durante a vida, ficando atrás apenas da 

França (21,0%) e Estados Unidos (19,2%) (SILVA, et al 2015). Este fato corrobora com a 

importância de atentar-se à saúde mental como um todo. 

 

2.2.2 Síndrome de Burnout 

  

Dentre as doenças ocupacionais atribuídas à enfermagem, a Síndrome de Burnout se faz 

presente, estando relacionada aos múltiplos desafios que envolvem essa profissão. Segundo Silva 

et al (2015), tal patologia é caracterizada por um sentimento de fracasso e esgotamento de energia 

e recursos, acometendo, em geral, profissionais que atuam junto a pessoas debilitadas. 
 

A síndrome de burnout foi descrita pela primeira vez como sentimento de fracasso e 

exaustão causado por um excessivo desgaste de energia, força e recursos, descrevendo 

como um "incêndio interno" resultante da tensão produzida pela vida moderna, afetando 

negativamente a relação subjetiva com o trabalho. O desenvolvimento dessa síndrome 

decorre de um processo gradual de desgaste no humor e desmotivação acompanhado de 

sintomas físicos e psíquicos. O trabalhador perde o sentido da sua relação com o 

trabalho e faz com que as coisas já não tenham mais importância (ROSSI; SANTOS; 

PASSOS, 2010, p 382). 

 

 Torna-se nítido que a patologia em questão é intimamente relacionada ao ambiente de 

trabalho, tendo-o como fator substancial para sua origem. Ainda de acordo com os autores 

supracitados, esta é uma síndrome decorrente de extenuantes interpessoais crônicos relacionados 

ao trabalho, tendo como características principais o esgotamento emocional, despersonalização 

e baixa na satisfação pessoal e profissional. 

 Silva e Ribeiro (2019) embasadas em estudos na área apontam que, no tocante ao quadro 

de enfermeiros com Síndrome de Burnout, os sintomas mais frequentes são alterações no sono, 

exaustão física e mental, baixa imunidade, estresse, cefaleia, taquicardia entre outros. As autoras 

relatam também, que um indivíduo acometido pelo transtorno influencia negativamente todo o 

grupo de trabalho, prejudicando seu funcionamento. Além disso, esta patologia faz com que os 

profissionais, sujeitados à fadiga e estresse laboral, não consigam sustentar-se em situações 

desconfortáveis, levando-os ao afastamento de suas funções. 

 De acordo com Nogueira et al (2017) o Burnout, apesar de intrinsecamente ligado ao 

ambiente de trabalho, também depende de características individuais do sujeito, que o tornam 

suscetível ou não a aquisição da patologia. Desta forma, intervenções que visem à auxiliar o 

profissional a melhorar seu repertório comportamental frente aos desafios do ambiente de 

trabalho, tendem a melhorar significativamente o quadro. 

 



 
 

2.2.3 Ansiedade 

 

A ansiedade é um sentimento inerente a todo ser humano, variando de acordo com a 

intensidade, durabilidade e frequência de sintomas prejudiciais a vida do indivíduo. Ela será 

classificada como patológica quando vir a manifestar excesso de preocupação em situações que 

fazem parte da rotina de vida, a exemplo: profissão, saúde, finanças, e outras ocasiões diversas 

conforme afirma (MOURA et al 2018). 

Segundo Schimidt, Dantas e Marziale (2010) a ansiedade caracteriza-se por sintomas 

como medo, apreensão, insegurança e antecipação ao perigo, sendo capaz de ser dividida em dois 

componentes, psicológicos e fisiológicos fazendo parte das experiências humanas, podendo 

também ser classificada como patológicas quando não existe um motivo plausível para a 

situação. 
Conforme afirma Gomes e Oliveira (2013) a ansiedade juntamente com os sentimentos, 

pode causar sintomas autonômicos como cefaléia, perspiração, palpitações, angina, dentre 

outros.  A ansiedade pode ser classificada em nível leve e nível avançado, sendo que em nível 

leve é apenas um sinal de alerta onde deixa a pessoa aprimorada para tomar decisões e lidar com 

conflitos internos e externos, já em nível avançado pode causar prejuízos psicológicos, alterações 

sociais e comprometimento das relações. 

Os autores ainda apresentam estudo entre profissionais de enfermagem indicando que 

situações no ambiente de trabalho podem ser fatores de risco para desencadear a ansiedade, em 

especial, a instabilidade ou piora da condição clinica dos pacientes, precariedade de insumos 

materiais e de pessoal, lida com familiares do paciente, e também a elaboração e aplicabilidade 

do plano de sistematização da assistência de enfermagem e outros procedimentos de alta 

complexidade 

Corroborando com os apontamentos dos autores supracitados, Moura et al (2018) 

acrescenta que além das situações de risco anteriormente citadas a profissão exige habilidades 

para as práticas de assistência como: ‘’ pensamento acelerado, ser ágil, ter capacidade de liderar, 

resolver situações problemáticas, pressão do tempo, dentre outros domínios, porém, quando o 

trabalhador não consegue desempenhar esses domínios, poderá causar-lhe tensão e sofrimento 

no trabalho’’ (MOURA et al, 2018 p 18). 

Silva e Ribeiro (2019) afirmam que a ansiedade é a segunda maior causa de adoecimento 

na área de enfermagem, sendo um dos mais recorrentes transtornos mentais que interferem no 

ambiente de trabalho dos profissionais da enfermagem, e acrescentam que os trabalhadores que 

apresentam este transtorno têm maiores chances de reduzir sua capacidade laboral. 

  

2.3- Cuidado de saúde mental em profissionais de enfermagem. 

  

Sendo, a profissão de enfermagem a arte de cuidar do outro, para que esse cuidado 

aconteça é importante que haja a troca de sentimentos, e este profissional procure manter seu 

corpo e mente saudável, através da boa alimentação, do lazer, realizar atividade física, e de evitar 

o estresse. É de suma relevância que as instituições ofertem um espaço designado ao apoio 

psicológico para os funcionários (SALOMÉ, MARTINS E ESPÓSITO, 2009). 

Da Silva (2013) ressalta que o fator de grande afastamento, sofrimento e conflitos entre 

os profissionais do cuidado são a falta de comunicação entre as pessoas da equipe, uma vez que 

a comunicação e o desabafo fazem sentir-se mais leve e encorajado, porém não encontram apoio 

e nem um espaço favorável para que esse encontro aconteça. 

 Neste contexto, a equipe de enfermagem deve trabalhar pautada na interação pessoal, 

entendendo, respeitando, reconhecendo, acreditando e aceitando as diferenças individuais, 



 
 

considerando que todos possuem desejo, esperanças e ansiedades. Assim para um ambiente de 

trabalho tranquilo, alegre e construtivo a comunicação é o primeiro passo a ser feito para mudar 

esta realidade (RIBEIRO, 2012). . 

 Marques (2015) descreve que para o alivio do estresse, seja usado práticas de acupuntura 

e a auriculoterapia. Dentre os benefícios dessa técnica podem ser destacados a ajuda na 

diminuição da ansiedade, estresse e outros transtornos generalizados. Para Salomé, Martins e 

Espósito (2009) dentre os métodos utilizados para alivio de alterações físicas, mentais e 

frustrações vivenciadas no trabalho, podem ser indicadas o uso de terapias alternativas que 

objetivem o relaxamento emocional, físico e mental, auxiliando na redução do quadro de estresse, 

melhorando a depressão, ansiedade e diminuindo dores relatadas pelo profissional. 

 Os autores citados anteriormente acreditam que o profissional que recebe a devida 

valorização melhora seu desempenho e qualidade na assistência ao paciente. É importante que 

os gestores deem a atenção devida ao cuidador, fazendo do cuidado uma ação que está além do 

simples ato de relação com o profissional como, tocar, olhar, ouvir, conversar ou qualquer outro 

procedimento técnico. A relação humanizada entre gestores e profissionais envolve o 

estabelecimento de condições favoráveis de trabalho, pautadas na valorização e respeito mútuo. 

Somente assim o trabalhador terá condições dignas para desempenhar uma assistência de 

qualidade e humanizada. 

 

3.METODOLOGIA 

  

 O estudo é caraterizado pela revisão de literatura exploratória e descritiva. Os autores 

Noronha e Ferreira (2000) conceituam revisão de literatura como a análise de produções 

bibliográficas em determinada área temática, utilizando um período de tempo, fornecendo uma 

visão geral, esclarecendo ideias inovadoras, métodos, e temas que estão recebendo maior ou 

menor destaque em determinada literatura. Corroborando tais afirmações, Matos (2015) 

considera a revisão de literatura como o processo de investigação atualizado sobre um 

determinado assunto específico, afim de coletar informações de um assunto já existente. 

O autor Gil (1999) caracteriza que a pesquisa exploratória possui como principal 

finalidade a construção de conceitos e ideias, com vista na formulação de problemas ou hipóteses. 

O autor observa ainda que estas pesquisas dispõem de menor rigor no planejamento, devido ao 

objetivo final de produzir uma visão geral, de tipo aproximativo do objeto de pesquisa. 

Para a presente revisão de literatura, utilizou-se artigos disponíveis em conceituadas 

plataformas de pesquisa científica como Google Acadêmico e Scielo com trabalhos que 

contemplem o objetivo no período de 2009 a 2019. Para melhor compreensão dos resultados 

foram discutidos contrapondo as visões dos autores.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A enfermagem, em sua essência, é uma profissão que requer um bom estado de saúde 

biopsicossocial. Compreende-se o auto cuidado como pré-requisito indispensável para cuidar de 

outrem. O que se testifica, porém, no contexto da saúde brasileira, principalmente no tocante a 

saúde pública, é um cenário incoerente com essa vivência saudável da profissão. Percebem-se 

altos níveis de estresse, ansiedade, esgotamento, e diversos outros sintomas relacionados tanto 

às condições de trabalho oferecidas, quanto a características individuais do profissional, que o 

fadam ao adoecimento laboral. 

 São diversos os fatores que influenciam diretamente a saúde do profissional de 

enfermagem, podendo-se destacar a baixa remuneração, alta demanda de trabalho, condições 



 
 

precárias do ambiente de atuação, privação de sono, entre outros. Atrelado a isso é inerente ao 

profissional de enfermagem a atenção e o cuidado do outro, o que, se feito em demasia, pode 

acarretar em um processo de alta negligência, onde o mesmo acaba por deixar de lado sua 

necessidade de cuidado pessoal. 

 Os fatores apresentados configuram-se como facilitadores no desenvolvimento de 

transtornos mentais e comportamentais, como depressão, ansiedade e síndrome de Burnout. 

Quanto a isso, Oliveira et al (2019), considera a profissão da enfermagem como sendo um fator 

que pode desencadear essas patologias. Essa afirmação diz respeito às diversas situações 

estressoras as quais está exposto o profissional de saúde, podendo-se destacar altos de níveis de 

tensão, esgotamento mental, sentimento de desvalia, competitividade e, por vezes, a falta de êxito 

frente às intervenções propostas, o que indubitavelmente, conduz a um quadro de angustia e 

frustração, sobretudo com a profissão. 

 Frente a essa problemática da saúde, a classe de trabalhadores e a população em geral 

vivem ansiosamente uma expectativa de progresso. Para isso faz-se necessário o investimento 

governamental para melhor estruturação e qualidade nas condições de trabalho, de maneira que 

o profissional tenha o suporte necessário para desempenhar seu papel de prestação de cuidado.  

 Ademais, destaca-se a responsabilidade do próprio sujeito em preservar sua saúde física 

e mental, por meio de hábitos saudáveis como, atividades físicas, momentos de lazer, melhora 

na qualidade de sono, relacionamentos saudáveis, atividades terapêuticas, entre outras práticas 

que gerem bem estar ao profissional. Como se percebe, todos os envolvidos possuem uma parcela 

de responsabilidade, tanto na instalação dos problemas relacionados a doença ocupacional, 

quanto em sua solução.  
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