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RESUMO
Considerando o atual  panorama do mercado de trabalho da medicina,  é possível  perceber que médicos enfrentam
dificuldades  em relação  às  condições  ocupacionais  como  longas  jornadas  de  trabalho,  atuação  em uma ou  mais
atividades,  instabilidade de serviços prestados por  concorrência  tecnológica e  farmacêutica,  entre  outros.  Uma das
consequências é o adoecimento físico e mental desses profissionais. A promoção da saúde do médico é indispensável
tanto  durante  a  vida  acadêmica  quanto  como  no  exercício  da  atividade,  para  se  contar  com  profissionais
psicologicamente e fisicamente condicionados, evitando-se prejuízos pessoais assim como para a sociedade. O objetivo
deste trabalho é realizar uma revisão sistemática utilizando o método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses - PRISMA, por meio do qual serão analisados estudos entre os anos de 2012 a 2017, abordando o
tema promoção da saúde do médico. Os descritores utilizados serão “saúde mental e física, médico e promoção da
saúde” e seus correspondentes em inglês “Mental and physical health, physician, health promotion”. Serão utilizados
artigos indexados nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e  National Library of Medicine (MEDLINE) e US National Library of Medicine
(PUBMED).  Ao final  desse estudo espera-se observar  as principais  medidas preventivas e de promoção da saúde
voltados para esse profissional. Serão analisadas as publicações sobre o tema proposto com o intuito de sistematizar as
informações sobre a promoção da saúde do médico.

PALAVRAS-CHAVE:  Burnout  phisician,  promoção  de  saúde  do  trabalhador,  medical  exhaustion,  phisician  health,
professional health burnout.

1 INTRODUÇÃO

As intensas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, em especial, aquelas
ocorridas sob o processo de globalização e intensificação do uso das tecnologias da informação,
ocasionaram profundas alterações na vida em sociedade e,  ao mesmo tempo, nas relações de
trabalho.  A  saúde,  nesse  movimento,  não  deixou  de  absorver  todas  as  mudanças,  pois  a
transformação na sociedade significa mudanças e novos arranjos na saúde e do ambiente sanitário
(BRASIL, 2010). 

O  cenário  da  prática  médica  tem  sido  alterado  significativamente  nas  últimas  décadas.
Observa-se  que  o  percentual  de  atividades  autônomas  vem  diminuindo  em  relação  às
empregatícias. Quanto ao número de jornadas de trabalho do profissional  médico,  apenas 29%
possui somente uma atividade, enquanto os demais 71% trabalham em dois ou mais empregos, em
diferentes  cidades,  com  tempo  perdido  no  deslocamento,  o  que  leva  a  um  número  de  horas
trabalhadas sem produtividade (RIBAS FILHO; MALAFAIA; CZECZKO, 2009). 

De acordo com Gracino et. al (2016), o mercado de trabalho na medicina vem se modificando
em consequência de novas tecnologias, tanto nos procedimentos quanto na farmacologia, e isso tem
gerado um desequilíbrio nos serviços prestados pelo médico. Como resultado da procura mercantil,
a diminuição da remuneração, a instabilidade, as más condições de trabalho e a desmotivação têm
levado a problemas físicos e mentais para este profissional.

A  exaustão  ocupacional  perturba  o  bem-estar  mental  de  indivíduos  e  desestabiliza  sua
funcionalidade  no  ambiente  de  trabalho  (GLEBOCKA,  2016).  Devido  à  grande  carga  horária
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atribuída ao médico associa-se Síndrome Burnout e outras doenças, como causas de morbidade
nesses  profissionais  (LU  et  al.,  2016).  A  exaustão  emocional  como  resultado  das  condições
estressantes  de  trabalho  ou  organização,  falta  de  reconhecimento,  relações  interpessoais
conflituosas  caracterizam  a  síndrome  de  Burnout,  levando  ao  sentimento  de  diminuição  da
realização profissional e a despersonalização, o que pode levar à desumanização médica para com
seus  pacientes  através  de  algumas  reações  comportamentais.  Tais  comportamentos  incluem
distanciamento excessivo de pacientes, tratando-os como um objeto e não uma pessoa e uma perda
de preocupação pelos seus problemas (GLEBOCKA, 2016; NOGUEIRA-MARTINS, 2003).

Segundo Nogueira-Martins (2003), reações como fadiga, privação de sono, sobrecarga de
trabalho, começa na transição aluno-médico em que a responsabilidade profissional vem à tona e
somado a isso, o medo de cometer erros. Na residência médica, o estresse atinge o seu ápice
podendo levar a situações psicopatológicas incluindo estado de depressão com ideação suicida,
consumo excessivo de álcool e drogas, ainda de acordo com o mesmo autor.

Além do acometimento mental,  outras  doenças podem vir  a  prejudicar  a  saúde física  do
médico, como problemas cardiovasculares conforme Rauchenzauner et al. (2009). O autor explica
que os estresses causados pelos plantões podem antecipar  as manifestações dos sintomas da
doença como aumento da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial e do colesterol sérico,
variação da secreção de catecolaminas, aumento do ácido úrico e potássio. Além dessas alterações
o ciclo circadiano irregular e a falta de sono são causas para as doenças cardiovasculares. 

De  acordo  com  Beltrán  e  Moreno  (2007),  são  comuns  em  cirurgiões  doenças
musculoesqueléticos, sendo uma das queixas mais frequentes entre esses profissionais. As longas
horas de cirurgia favorecem posturas inadequadas e exaustivas podendo encaminhar para uma
maior prevalência de cervicalgia seguida de hérnia de disco lombar e dorsalgia com radiculopatia
(AUERBACH et al., 2011). As condições de trabalho e ergonomia não contribuem para a vitalidade
dos médicos, infelizmente muitos deles encontram-se com baixa satisfação no trabalho e ainda se
corre o risco abdicação por conta das doenças causadas pela profissão (MOHSENI-BANDPEI et al.,
2011).

O setor de saúde tem como objetivo e estratégia promover a saúde da população, incluindo-
se  trabalhadores  da  saúde  e  de  outros,  por  meio  da  gestão  compartilhada  entre  usuários,
combinação de apoios educacionais, movimentos sociais, visando atingir ações e condições de vida
saudáveis (SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003).

O conceito de Promoção da saúde foi demarcado Carta de Otawa tornando-se referência para
as conferências que se seguiram: Adelaide, 1988; Sundswall, 1991; Bogotá, 1992; Jacarta, 1997;
México, 2000, Bangkok, 2005. Promover a saúde significa capacitar pessoas e comunidades para
modificar os determinantes da saúde em benefício de sua qualidade de vida, condensando cinco
dimensões: políticas públicas e ambientes saudáveis, capacitação da comunidade, desenvolvimento
de habilidades coletivas e individuais e reorientação dos serviços de saúde (BRASIL, 2002; LOPES,
2010; WHO/PAHO, 2017). 

Durante  a  formação  do  médico  é  imprescindível  a  existência  de  serviços  de  orientação
pedagógica,  assistência  psicológica  e psiquiátrica  aos estudantes  e profissionais  da  saúde.  Em
hospitais, onde residentes enfrentam pacientes com várias condições clínicas, diversas patologias
orgânicas, depressão, entre outros fatores perturbadores, é importante a realização de pesquisas
sobre as condições de trabalho para a detecção precoce dos grupos de risco. Na residência as
medidas preventivas  podem ser  dividas em duas áreas:  redução do estresse do treinamento  e
promoção do crescimento  profissional.  A  primeira  área  trata  basicamente  na redução da carga
horária,  já  a  segunda,  visa  no  atendimento  do  profissional  individualmente  ou  coletivamente
(NOGUEIRA-MARTINS, 2003).
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Portanto, são de grande importância a promoção da saúde e a análise do estado de saúde,
pois  ela  auxilia  na  diminuição  dos  afastamentos  por  doenças  e  aposentadorias  precoces,  pois
possibilita a recuperação ou estabilidade física e mental do profissional (CICONATO et al., 2016).

Espera-se observar ao final desse estudo, as principais medidas preventivas e de promoção
da saúde do profissional médico. Serão analisadas as publicações sobre o tema proposto com o
intuito de sistematizar as informações sobre a promoção da saúde do médico.

O presente projeto foi incentivado pela contraposição da função do médico em cuidar e velar
pela saúde dos indivíduos e da população e a aparente escassez de conteúdo publicado a respeito
da saúde, em especial sobre a promoção da saúde deste profissional. O acometimento patológico
dos profissionais médicos é uma questão universal que abrange grande maioria das especialidades.
Estudos apontam que dentre as doenças mais comuns nos profissionais da saúde, estão ligados aos
quadros psiquiátricos e físicos sendo como causadoras da incapacitação ocupacional. A promoção
da saúde é importante para prevenir evidências de um adoecimento no futuro. Segundo Martins
(2003), a promoção da saúde é fundamental na criação psicológica através de atividades individuais
e em grupos favorecendo o crescimento profissional e pessoal do trabalhador. 

A  disposição  física  e  mental  do  profissional  médico  é  de  extrema  importância  para  a
população e  está  associada à  capacidade de enfrentamento  a situações de morte,  frustrações,
estresse, entre outros, podendo ser atenuado por ações de promoções da saúde desse profissional. 

A relevância desta revisão sistemática da literatura também reside no fato de a integridade da
saúde  do  médico  influenciar  a  qualidade  do  atendimento  à  saúde  da  população.   Ademais,  o
adoecimento dos profissionais da medicina, seja psíquico ou físico, é fator influente na gestão em
saúde, tanto no setor público quanto privado. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho consiste em uma revisão sistemática de literatura, na qual serão abordadas as
principais  afecções  mentais  e  físicas,  juntamente  com  a  promoção  da  saúde  atribuídas  para
profissionais da saúde utilizando métodos sistemáticos e objetivos para detectar, eleger e avaliar
com discernimento pesquisas pertinentes. 

A  metodologia  utilizada  será  através  o  método  Prisma  (Preferred  Reporting  Items  for
Systematic  Reviews and Meta-Analyses),  que consiste  em uma revisão do Quorum (Quality  Of
Reporting  Of  Metaanalyses),  que  tem  o  propósito  de  aperfeiçoar  a  qualidade  dos  estudos  de
revisões sistemáticas e metanálises. 

Os  descritores  serão  “saúde  mental  e  física,  médico  e  promoção  da  saúde”  e  seus
equivalentes em inglês “Mental and physical health, physician, health promotion” Serão utilizados
artigos indexados nas seguintes bases de dados:  Biblioteca Virtual  em Saúde (BVS),  Literatura
Latino-americana  e  do  Caribe  em Ciências  da  Saúde  (LILACS)  e  National  Library  of  Medicine
(MEDLINE) e US National Library of Medicine (PUBMED). 

Serão considerados como critério de inclusão amostras de trabalhos publicados no período de
2012 até o presente (2017), na língua portuguesa e inglesa, periódicos nacionais e internacionais. 

Conforme a  abordagem do método  PRISMA,  as  seguintes  etapas deverão  ser  seguidas:
elaboração da introdução,  protocolo  e  registro,  definição dos critérios  de  elegibilidade,  fonte  de
informação, busca, seleção dos estudos, coleta de dados, organização dos dados coletados, síntese
dos  resultados,  características  dos  estudos,  sumários  da  evidência,  limitações,  conclusões,
elaboração do resumo estruturado. 
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3 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final deste estudo espera-se identificar o perfil epidemiológico da saúde do médico, com
doenças mentais e físicas mais incidentes e modelos propostos na promoção da saúde elencadas
na literatura disponível. Além disso, por meio dessa pesquisa, pretende-se desenvolver um artigo
científico a ser submetido em revista científica elencada no ranking Qualis da Capes e em eventos
científicos, local ou regional ou nacional.
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