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FATORES DE ADOECIMENTO MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE

ENFERMAGEM EM ESTRESSE OCUPACIONAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA

COVID 19

Elais Machado, Guilherme Henrique Mazzorana, Ludmila Lopes Maciel Bolsoni

RESUMO

Profissões que têm contato frequente como estresse, rotinas intensas de trabalho e pressão, de
alguma forma, são agentes estressores. Nesse sentido, a atuação na área de atendimento à
saúde tende a englobar fatores que levam os profissionais a situações de estresse. No contexto
atual, diante do enfrentamento da pandemia de Covid-19, os fatores estressores tornaram-se
mais intensos aos profissionais de saúde. Dessa forma, o presente estudo aborda os fatores de
adoecimento mental dos profissionais de enfermagem, com foco no contexto da Pandemia –
Covid-19.  Objetivo: identificar,  na  literatura,  os  fatores  de  risco  de  doenças  mentais  na
atuação do enfermeiro, com foco no cenário atual de pandemia.  Método: Trata-se de uma
pesquisa realizada  com revisão sistemática  de literatura pelo  método PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A pesquisa teve início com base
nos seguintes descritores cadastrados no Descritor em Ciências da Saúde (Decs): esgotamento
profissional, estresse ocupacional e saúde do trabalhador. Sendo que esses descritores, em
língua  inglesa,  são:  Burnout  Professional;  Occupational  Stress;  Occupational  Health
Nursing. Os  critérios  de  inclusão  dos  estudos  a  serem  analisados  durante  a  pesquisa
envolveram, primeiramente, publicação entre os anos de 2011 e 2021; abordagem do tema e
relevância à proposta da pesquisa, por conta disso, incluiu-se estudos originais, documentais e
revisão de literatura, que contribuíram com aspectos conceituais, principalmente em relação
ao  foco  sobre  a  pandemia  Covid-19.  Alguns  artigos,  mesmo  selecionados  para  a  leitura
integral,  após  a  leitura  do  resumo,  foram  excluídos  por  não  atenderem  aos  critérios
supracitados.  Resultados:  A  pesquisa  inicial  apontou  49  artigos,  dos  quais  foram
selecionados 17 para a realização da leitura completa e análise, que compuseram este estudo.
Os resultados confirmaram que os profissionais de Enfermagem têm apresentado desgaste
físico e mental por suas longas e estressantes rotinas de trabalho; o que se agravou diante da
atuação  no  contexto  da  pandemia  de  Covid-19.  Conclusão: Fatores  estressores  sempre
fizeram parte  da  realidade  de  trabalho  dos  profissionais  de  Enfermagem,  e  o  cenário  da
Pandemia de Covid-19 levaram esses profissionais ao seu limite em termos profissionais e
pessoais, enfrentando situações complexas e desgastantes, e colocando em risco sua saúde
física e mental.

Palavras-chave: Esgotamento profissional, estresse ocupacional e saúde do trabalhador.
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ABSTRACT

The professions that have frequent contact with stress, intense work routines and pressure that
are stressors. In this sense, work in the area of health care tends to encompass factors that lead
professionals to stressful situations. In the current context, facing the Covid-19 pandemic, the
stressors have become more intense for health professionals. This study addresses the factors
of mental illness of nursing professionals, focusing on the context of the Pandemic – Covid-
19. Objective: to identify, in the literature, the risk factors for mental illnesses in the work of
nurses, focusing on the current pandemic scenario.  Method: This is a research carried out
with a systematic literature review using the PRISMA method (Preferred Reporting Items for
Systematic  Reviews  and  Meta-Analyses).  The  research  began  based  on  the  following
descriptors  registered  in  the  Health  Sciences  Descriptor  (Decs):  professional  exhaustion,
occupational stress and worker health. The inclusion criteria for the studies to be analyzed
during the research involved, firstly, publication between the years 2011 and 2021; approach
to the theme and relevance to the research proposal,  therefore,  original,  documentary and
literature review studies were included, which contributed with conceptual aspects, mainly in
relation to the focus on the Covid-19 pandemic. Some articles, even selected for full reading,
after reading the abstract, were excluded for not meeting the aforementioned criteria. Results:
The initial research pointed 49 articles, of which 17 were selected for the complete reading
and analysis, which made up this study. The results confirmed that nursing professionals have
shown physical and mental wear and tear due to their long and stressful work routines; which
was aggravated by the performance in the context of the Covid-19 pandemic.  Conclusion:
Stressful factors have always been part of the work reality of nursing professionals, and the
Covid-19  Pandemic  scenario  took  these  professionals  to  their  limit  in  professional  and
personal terms, facing complex and stressful situations, and putting their physical health at
risk and mental.

Keywords: Occupational burnout, occupational stress and worker health.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 160 milhões de pessoas

sofrem, em todo o mundo, de problemas associados ao trabalho, e 2,2 milhões de pessoas

morrem  por  ano  em  decorrência  de  doenças  ocupacionais  e  acidentes  provocados  no

trabalho1.

O  processo  de  globalização  intensificou  a  rotina  de  trabalho  por  todo  o  mundo,

levando  muitos  trabalhadores  a  níveis  elevados  de  pressão  psicossocial  no  contexto

ocupacional,  em realidades que têm exigido cada vez mais empenho desses profissionais.

Recentemente, os impactos do estresse na rotina de trabalho são abordados em decorrência de

seus  aspectos  negativos,  que  podem  prejudicar  a  vida  do  indivíduo  além  do  contexto

profissional2.

Embora o estresse, sob controle,  possa produzir  efeitos benéficos no trabalho, pela

capacidade  de  tornar  as  pessoas  mais  ativas,  competitivas  e  contribuir  para  o  progresso

profissional;  em  demasia,  pode  causar  diversos  distúrbios  de  ordem,  tanto  física  quanto

psicológica, afetando a qualidade de vida, os relacionamentos profissionais, o rendimento e a

produtividade no trabalho3.

A Saúde Mental tem vindo ocupar, gradativamente, o seu devido lugar no campo da

Saúde, em geral, e a desmistificar o tabu da Psiquiatria. Deste modo, começasse a pôr de parte

o conceito de doença e patologia mental, em virtude da promoção da Saúde Mental. Também

em nível da prestação de cuidados, tem se verificado essa evolução, não só devido à constante

mudança  técnica  e  farmacológica  nesta  área,  como também ao aumento  e  atualização de

conhecimentos dos profissionais que nela exercem cuidados3.

Aqueles que enfrentam estresse no trabalho diariamente, vivem situações que testam

seus limites, trazendo momentos constantes de tensão. Quando o esforço é muito elevado, o

corpo não consegue se adaptar  e  o  organismo passa a  ser  prejudicado,  gerando sintomas

como: cansaço, irritabilidade, falta de concentração, doenças diversas, entre outros4.

Além dos desafios próprios da atuação do enfermeiro, o vírus SARS-Cov-2 trouxe ao

mundo a pandemia de Covid-19, os agravamentos dessa doença, que já vitimou incontáveis

pessoas, alastrou-se pelo Brasil, elevando a pressão e o estresse nos hospitais; fazendo com

que os profissionais de saúde fossem levados ao extremo de sua tensão e cansaço, físico e

mental5.
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Antes de cuidar do outro, o enfermeiro, independentemente da sua categoria ou área de

prestação de cuidados, deve saber cuidar de si próprio, cuidando do seu bem-estar e sua saúde

mental. Mantendo seu corpo e sua mente em bom estado emocional, para que possa prestar,

da melhor forma possível, cuidados de excelência ao doente e sua família6.

Contudo, o estresse ocupacional dos profissionais de enfermagem pode ser um fator

determinante nesta área de atuação, uma vez que a sua prestação de cuidados é considerada

estressante, em função da intensa carga emocional, que decorre da relação entre enfermeiro e

doente,  aliada  às  frequentes  responsabilidades  atribuídas  a  esses  profissionais.  Assim,  a

atividade  de  enfermagem envolve  estímulos  físicos  e  mentais  suscetíveis  de  desenvolver

sentimento  de  impotência  profissional,  ansiedade  e  angústia,  que  podem  comprometer  a

qualidade da assistência prestada e interferir diretamente na sua Saúde Mental2.

Os desafios habituais, nessa rotina de trabalho, se tornaram ainda mais intensos com a

realidade pandêmica da Covid-19, que leva a situações inesperadas, e a busca pela cura dos

pacientes,  tornando  o  ambiente  hospitalar  ainda  mais  tenso,  exigindo  ações  rápidas  e

acertadas.

Considera-se esse estudo extremamente relevante, visto que a pesquisa beneficiaria um

ambiente  de  trabalho  mais  tranquilo,  proporcionando  bem  estar  aos  trabalhadores.

Ressaltando  a  importância  de  uma  rotina  de  vida  com  alimentação  saudável,  prática  de

atividade física e ações que contribuam para o descanso adequado nos momentos livres.

Partindo-se  do  pressuposto  de  que  é  necessário  desenvolver  ações  voltadas  não

somente para amenizar qualquer nível de pressão e sintomas relacionados ao estresse que

possam ser identificados na pesquisa, mas principalmente, para trabalhar preventivamente e

no controle do estresse ocupacional.

O objetivo geral deste estudo é identificar, na literatura, os fatores de risco de doenças

mentais na atuação do enfermeiro, com foco no cenário atual de pandemia.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa realizada com revisão sistemática de literatura pelo método

PRISMA (Preferred  Reporting  Items  for  Systematic  Reviews  and  Meta-Analyses)8.  Este

estudo é uma revisão sistemática de literatura, que se trata de uma modalidade de pesquisa

que segue protocolos, buscando compreender e realizar uma análise lógica sobre os conteúdos

analisados, discutindo o que é, ou não, funcional, dependendo de contextos abordados. Sob
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uma visão geral, a revisão sistemática de literatura tem um nível elevado de evidência e trata-

se de um documento de tomada de decisões no contexto ao qual se aplica, visando oferecer

grandes contribuições para a área a qual pertence9.

A revisão sistemática de literatura foi desenvolvida através do método Prisma, que se

trata  de  um conjunto  de  itens  pautados  nas  evidências  dos  estudos  e  meta-análise.  Esse

método está concentrado no relato de revisões que avaliam estudos e podem ser utilizados

como embasamento para relatos de revisões sistemáticas e avaliações de intervenção10.

Nesta pesquisa, foi discutida a temática do estresse, correlacionando-a a intervenções

multidisciplinares. Para a construção desta foi operacionalizado o percurso metodológico por

meio das seguintes etapas: elaboração da questão de norteadora; estabelecimento da estratégia

de  busca  na  literatura;  seleção desses  estudos  com base  nos  critérios  de  inclusão;  leitura

crítica e avaliação do conteúdo; categorização; análise, interpretação e síntese dos resultados. 

Para identificar os estudos foi utilizada a busca online por meio da Biblioteca Virtual

em Saúde, como a base de dados Virtual Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação

em Ciências da Saúde (LILACS) e os periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES).  A  pesquisa  teve  início  com  base  nos  seguintes

descritores cadastrados no Descritor em Ciências da Saúde (Decs): esgotamento profissional,

estresse ocupacional e saúde do trabalhador. Sendo que os descritores, em língua inglesa, são:

Burnout Professional; Occupational Stress; Occupational Health Nursing. 

As próximas etapas foram realizadas o processo de inclusão e exclusão dos artigos,

analisando  os  temas  datas  e  assuntos  abordados,  nessa  etapa  foi  realizado  o  processo  de

montagem das tabelas para realizar a descrição dos resultados. Para a escolha dos estudos a

serem utilizados, primeiramente, valeu-se do critério de abordagem do tema proposto; por

isso, inicialmente, foram selecionados diversos textos para leitura do resumo. 

Desses estudos, foram escolhidos para a leitura integral os textos que tivessem data de

publicação entre 2011 e 2021; abordassem a temática do estresse ocupacional e a relacionasse

com a atuação do enfermeiro. Foram escolhidos estudos originais, documentais e também

pesquisas de revisão de literatura, buscando fundamentar a temática da pandemia por Covid-

19, que é bastante recente, que ainda não contavam com amplitude de estudos de caso, no

início desta pesquisa. 

Outros artigos também foram lidos na íntegra, mas foram excluídos da pesquisa por

não  abordarem as  temáticas  necessárias  de  pertinência  a  este  estudo,  não  relacionada  ao

estresse ocupacional do enfermeiro, ou a esse tipo de desgaste em decorrência da pandemia

por Covid-19. Assim, a seleção final para esta pesquisa chegou a 17 artigos.



8

Figura 1: Fluxograma explicativo do processo de seleção dos artigos
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram  selecionados  17  estudos,  que  foram  divididos  em  quatro  grupos,  que  se

caracterizam  por  particularidades  que  ligam  alguns  estudos.  Assim,  o  primeiro  grupo  é

formado por estudos quantitativos, que foram construídos com a participação de profissionais

de  saúde  (enfermeiros  e/ou  técnicos  em  enfermagem)  voluntários,  que  somam  oito  dos

estudos utilizados como fonte de pesquisa, sendo sua maioria; o segundo grupo, englobam

trabalhos científicos que foram elaborados com base em revisão de literatura, sendo um grupo

que soma seis dos estudos analisados.

Normalmente, não se utilizam artigos de revisão de literatura como fontes de pesquisa

para elaboração de novos artigos de revisão de literatura. Contudo, em decorrência do tema

escolhido,  e as recentes pesquisas desenvolvidas sobre o mesmo,  viu-se a necessidade de

utilizar conteúdos apresentados nesse tipo de trabalho de pesquisa.

O terceiro  grupo é formado por  estudos que abordam o estresse ocupacional  para

profissionais de enfermagem no contexto da pandemia Covid-19; contendo, ainda um grupo

formado  por  dois  estudos  que  são  baseados  na  pesquisa  de  documentos  produzidos  pelo

Conselho Federal de Enfermagem. Há estudos que constam em dois grupos, como alguns

estudos de revisão literatura e também com foco no desgaste  psicológico provocado pela

pandemia. 

A qualidade de vida no trabalho é fundamental para que se consiga desempenhar ações

com reduzidas chances de erros, de forma motivada. Os profissionais de saúde, que conhecem

formas de prevenir riscos e doenças, bem como os cuidados necessários para a manutenção da

saúde e bem estar, deveriam ter ótima qualidade de vida no trabalho. Contudo, muitos são os

problemas enfrentados na rotina laboral desses profissionais. No contexto da enfermagem,

muitas  doenças  são  geradas  pelo  estresse  ocupacional,  como  Síndrome  de  Burnout  e

depressão, que são consequências do estresse constante em sua rotina de trabalho11.

Rotineiramente,  os  profissionais  de  enfermagem  enfrentam  uma  elevada  carga  de

trabalho,  que  gera  desgaste  físico  e  mental,  trazendo  riscos  à  saúde  e  à  segurança  do

trabalhador, e muitas vezes, leva ao esgotamento profissional, que pode ser denominado de

Síndrome  de  Burnout,  que  é  um problema  de  saúde  pública,  podendo  atingir  quaisquer

profissões,  e  que  afeta  a  qualidade  de  vida  e  do  trabalho,  elevando  a  recorrência  de

sentimentos de exaustão emocional e falta de motivação no desenvolvimento de suas funções

profissionais12.
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Dos estudos pesquisados e selecionados, oito são transversais, e foram desenvolvidos

de forma quantitativa, através de observação e/ou entrevista com enfermeiros e técnicos em

enfermagem em seus ambientes de trabalho, todos esses estudos abordaram os impactos do

estresse na rotina de trabalho, e os fatores que desencadeiam esse tipo de estresse. Na tabela 1,

são apresentados os estudos quantitativos, transversais, quem participou dos mesmos e seus

resultados.
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Tabela 01: Estudos transversais com a participação de profissionais de enfermagem

Autor Objetivo População Coleta de informações Resultados
Zavala 
MOQ, Klinj 
TP, Carrillo 
KLS

Determinar a qualidade 
de vida no trabalho do 
pessoal de enfermagem 
de instituições públicas 
em Hermosillo, Sonora, 
México

345 enfermeiras Instrumentos que coletam dados 
biossociodemográficos.

A média da qualidade de vida do pessoal de enfermagem
no trabalho é de 207,31 (DP 41,74), o que indica um 
nível moderado. Em relação ao tipo de contrato, a 
qualidade de vida no trabalho foi mais alta para pessoas 
com contratos permanentes (p=0,007), que não exercem 
outras atividades remuneradas (p=0,046), com 
diferenças na qualidade de vida no trabalho dependendo 
da instituição onde trabalham (p=0,001).

Santos KMR,
Galvão 
MHR, 
Gomes SM, 
Souza TA, 
Medeiros 
AA, Barbosa 
IR. 

Analisar a prevalência de
sintomas depressão, 
ansiedade e fatores 
associados em 
profissionais da equipe 
de enfermagem durante a
pandemia da Covid-19.

490 Enfermeiros 
atuantes no 
nordeste 
brasileiro.

Coleta de dados ocorreu por meio de 
formulários eletrônicos no Google forms 
enviados por e-mail e redes sociais 
(Whatsapp®, Facebook© e Instagram®).

A ocorrência de sintomas sugestivos de transtornos 
mentais (ansiedade e depressão) estava relacionada a 
profissionais de enfermagem do sexo feminino, cor ou 
raça parda, com renda mensal inferior a 5 salários 
mínimos que trabalhavam no setor privado, ter sintomas 
de Síndrome de Burnout e morar com os pais. As 
ocorrências foram mais acentuadas quando os serviços 
não apresentavam condições adequadas de trabalho, em 
especial para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Lorenz VR, 
Sabino MO, 
Correa Filho 
HR.

Analisar como 
enfermeiros de saúde da 
família avaliam 
qualidade do cuidado; 
verificar se tem intenção 
de deixar o trabalho atual
e a enfermagem; estimar 
prevalência de 
esgotamento profissional 
e correlacionar variáveis

198 enfermeiros O instrumento de coleta de dados 
utilizado para caracterizar os
enfermeiros constituiu-se de duas partes: 
a primeira com questões
relacionadas a dados pessoais e 
profissionais; e a segunda com
questões para avaliar percepções gerais 
acerca de qualidade do
cuidado, suficiência do numero de 
profissionais e de recursos
disponíveis para o trabalho, e questões 
para avaliar as intenções
de deixar o trabalho atual.

A maioria dos enfermeiros avalia a qualidade do cuidado
como boa, 28,0% apresenta exaustão emocional, ha 
intenção de
deixar o trabalho atual e a enfermagem.

Alves MCC, 
Barilli SLS, 
Specht AM, 
Herbert NDR

Verificar a prevalência de
esgotamento profissional 
(Síndrome de Burnout) 
em

122 técnicos em 
enfermagem que 
atuam numa 
Unidade de 

Dados relativos à SB foram coletados por 
meio da aplicação
da escala Human Services Survey–
Maslach Burnout Inventory (MBI),

Participaram 122 técnicos em enfermagem (idade 39 ± 
2,5 anos), sendo 76% mulheres. As
prevalências de Síndrome de Burnout foram 19,7% e 
62,9%. Houve associação significativa
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técnicos em enfermagem 
de uma Unidade de 
Terapia Intensiva adulto 
e associar a prevalência
a dados 
sociodemográficos e 
clínicos.

Terapia Intensiva
no Sul do Brasil

em sua versão validada para o português 
do Brasil, destinada aos
profissionais cujo trabalho tem caráter 
assistencial.

entre Síndrome de Burnout e depressão (p=0,004), assim
como Síndrome de Burnout e
comorbidades (p=0,033), quando adotado critério menos
conservador.

Lucena TI Identificar sua ocorrência
entre a enfermagem na 
assistência ao pronto-
socorro.

69 profissionais 
de enfermagem

O primeiro observou as características 
socioeconômicas, demográficas e 
trabalhistas dos profissionais, tais como: 
faixa etária, escolaridade, renda e tempo 
de serviço, e o segundo procurou 
mensurar a existência da SB entre os 
profissionais, utilizando para essa 
atividade o Inventario
de Maslach Burnout (MBI).

Os resultados mostraram que os profissionais
entrevistados apresentaram níveis mais elevados de EE e
DE,  quando comparados a  RP,  na qual  podemos citar
pontos  relevantes,  de  que  a  cidade  proposta  ao
processamento deste estudo faz parte da capital federal e
regiões administrativas (RAs), modificando dessa forma
alguns resultados.

Oliveira PP, 
Amaral JG, 
Silva LS, 
Fonseca DF, 
Silveira 
EAA, 
Amaral RA, 
Santos LA.

Investigar a existência de
Síndrome do 
Esgotamento Profissional
e Transtornos Mentais 
Comuns em enfermeiros 
oncologistas

29 enfermeiros 
oncologistas

A primeira parte continha dados 
sociodemográficos dos participantes; 
questões sobre a presença de transtornos 
psíquicos; uso de medicações psicoativas 
e acompanhamento psicológico e/ou 
psiquiátrico. A segunda parte continha o 
inventário de Burnout de Maslach e 
Jackson (Maslach Burnout Inventory-
MBI) traduzido e validado em português 
por Lauterte validado no Brasil em 1997.

Participaram 29 enfermeiros oncologistas, sendo a 
maioria do sexo feminino, com média de idade 32,6 
anos, e a prevalência de Transtornos Mentais Comuns 
foi de 27,6%. Houve a presença das três dimensões 
sugestivas de Burnout em 6,9% dos enfermeiros; outros 
6,9% em duas dimensões, e 41,4% em, pelo menos, uma
dimensão. As variáveis, estresse e autoestima, 
apresentaram correlação significativa. Dentre essas 
dimensões, houve a correlação estatisticamente 
significativa de uma delas e Transtornos Mentais 
Comuns.

Foletto T. Averiguar a ocorrência 
da sintomatologia da 
síndrome de burnout em 
trabalhadores de 
enfermagem de um 
hospital geral de pequeno
porte.

14 profissionais 
de Enfermagem 
de um hospital 
de pequeno porte
de um Município
do Centro Serra 
do Rio Grande 
do Sul.

Questionário de perfil sociodemográfico e
ocupacional do trabalhador e o Inventário 
de Burnout de Maslach – MBI.

Os resultados mostram em sua maioria trabalhadores do 
sexo feminino, que atuam a mais de 10 anos como 
enfermeiro ou técnico de enfermagem. Os resultados 
obtidos com a aplicação do MBI revelaram que 92,85% 
dos trabalhadores de enfermagem não apresentam 
sintomatologia da Síndrome de Burnout, e 7,14% 
apresentou tendência a Síndrome, não havendo 
ocorrência de nenhum caso de Burnout entre os 
trabalhadores.
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Trettene AS, 
Ferreira JAF,
Mutro MEG, 
Tabaquim 
MLM, 
Razera APR.

Identificar o nível de 
estresse dos profissionais
de enfermagem atuantes 
em Unidades de Pronto 
Atendimento. 

Participaram 
enfermeiros, 
técnicos e 
auxiliares de 
enfermagem, 
cuja amostra é 
composta por 
128 participantes
que atuam em 
Unidades de 
Pronto 
Atendimento em 
um município no
interior do 
Estado de São 
Paulo.

A coleta de dados foi realizada durante o 
mês de outubro de 2014, no contraturno 
de trabalho dos participantes, por meio da
aplicação de dois instrumentos, o 
Inventário de Sintomas de Stress para 
Adultos e o Questionário 
Sociodemográfico.

37% dos participantes apresentaram estresse na fase de 
resistência, com predomínio dos sintomas psicológicos 
(26%), referentes às funções de auxiliares e técnicos de 
enfermagem (41%). Há correlação do nível de estresse 
em comparação à idade (p=0,002), tempo de formação 
(p=0,003), atuação (p=0,003), e período de trabalho no 
turno da manhã (p=0,006). Os achados remetem à 
compreensão de que as características pessoais possam 
atuar como moderadoras na percepção do estresse, ao 
minimizar o impacto e determinar o ritmo do processo 
desencadeador de níveis exaustivos.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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Os artigos de revisão de literatura também fizeram parte deste estudo, uma vez que

contribuíram com informações pertinentes, trazendo o tema como de grande importância para

discussão e reflexão sobre a importância dos cuidados com os profissionais de saúde, de uma

forma geral.

A maioria dos estudos quantitativos, transversais acontece nos ambientes hospitalares,

e compreende-se essa escolha, pois se trata de um cenário de grande incidência da síndrome

do esgotamento profissional. Há muitos profissionais de enfermagem nos hospitais, e é um

ambiente propício para pesquisas com entrevistas e observações. Assim, o que diferem as

pesquisas  quantitativas,  nesse  tema,  é  que  elas  abordam  a  realidade  vivenciada  pelos

profissionais,  enquanto  as  qualitativas  aprofundam  a  compreensão  dos  impactos  do

esgotamento profissional13. Nesse sentido, compreende-se a importância das duas formas de

pesquisa, para analisar fatores que desencadeiam essa problemática e seus impactos em várias

realidades.

Certamente, todo tipo de trabalho exige qualidade, mas quando se trata do atendimento

à saúde, esse critério é determinante para a recuperação e, tantas vezes, pela sobrevivência dos

pacientes. Para que o trabalho seja desempenhado com clareza e de forma correta, é preciso

que várias  questões  estejam em ordem,  tanto  em termos  materiais  quanto  em relação  ao

instrumento humano. O profissional de saúde é um fator determinante para a qualidade do

tratamento dos pacientes; dependendo diretamente da forma como esses profissionais agem,

seus  procedimentos  e  a  organização  no  ambiente  de  trabalho14.  Dessa  forma,  quando  há

problemáticas  que  prejudicam  essas  ações  e  reações,  o  desempenho  profissional  desses

indivíduos pode ser diretamente afetado.

A realidade do enfermeiro, principalmente no contexto hospitalar, envolve situações

que podem gerar efeitos nocivos à sua saúde, que podem ter relação direta com a organização

do trabalho,  em questões  diversas:  turnos  de  trabalho  variados,  instabilidade  de  recursos

físicos, materiais e humanos, excesso de carga de trabalho e necessidade constante de tomada

de decisões15.

Os  impactos  dos  níveis  elevados  de  estresse  na  rotina  de  trabalho  do  enfermeiro

podem comprometer sua vida pessoal, social e profissional. Por conta disso, é fundamental

que sejam encontradas estratégias para prevenir esse processo de adoecimento mental dos

profissionais de saúde; buscando possibilitar a qualidade de vida dentro e fora do ambiente de

trabalho16. A tabela 2 apresenta os estudos de revisão de literatura utilizados nesta pesquisa.
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Tabela 2: Estudos de revisão de literatura

Autor Objetivo Metodologia Descritores Conclusão
Muniz DC, 
Andrade 
EGS, Santos 
WL.

Alcançar a forma em que o
enfermeiro vivencia a 
relação de
cuidado, a qualidade do 
seu envolvimento 
emocional com o paciente, 
os reenvio pessoais que 
este
envolvimento pode lhe 
trazer, as proporções 
aplicadas para o 
acareamento e prevenção 
ao adoecimento
e acidentes de trabalho.

Revisão bibliográfica,
referente a
saúde do enfermeiro 
com a sobrecarga de 
trabalho, percebendo 
artigos publicados e 
indexados nos
períodos de 2014 a 
2018, sendo 
considerados aqueles 
cujo acesso ao 
periódico era livres 
aos textos
completos e em 
idiomas português.

Sobrecarga de trabalho, estresse
ocupacional, saúde mental do 
enfermeiro, síndrome de Burnout em 
profissionais da saúde, Depressão.

A sobrecarga de trabalho, por conta de
longos trajetos e números mínimos de pessoal 
tem sido um dos grandes motivadores não só de 
erros deenfermagem como também do  
adoecimento dos trabalhadores.

Amestoy SC. Tecer reflexões acerca da 
inteligência emocional 
enquanto habilidade 
relacional para o 
enfermeiro-líder na linha 
de frente contra o novo 
Coronavírus.

Ensaio teórico-
reflexivo, construído 
a partir da literatura 
produzida sobre o 
novo Coronavírus, 
sua repercussão para 
os profissionais da 
saúde e domínio da 
inteligência 
emocional pelo 
enfermeiro-líder para 
enfrentar as 
adversidades 
impostas pelo cenário
turbulento.

Enfermagem; Liderança; Inteligência 
emocional; Coronavírus.

A gestão das emoções pelo enfermeiro-líder 
poderá colaborar com o enfrentamento do 
desgaste emocional, a partir do cultivo de 
pensamentos positivos, prática de meditação, 
cuidados com a saúde física e distanciamento de 
informações, excessivas, sobre a pandemia.

Teixeira Sistematizar um conjunto Revisão de artigos Coronavírus, Pandemia, Profissionais É importante, inclusive, que se desenvolvam 
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CFS, Soares 
CM, Souza 
EA, Lisboa 
ES, Pinto 
ICM, 
Andrade LR, 
Espiridião 
MA. 

de evidências científicas
apresentadas em artigos 
internacionais que 
identificamos principais 
problemas que estão 
afetando os profissionais 
de saúde envolvidos 
diretamente no 
enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 e 
apontam ações e 
estratégias para a proteção 
e a assistência
à saúde desses 
profissionais.

publicados em 
revistas 
internacionais
e nacionais sobre 
profissionais de saúde
e covid.

de saúde, Gestão do trabalho em 
saúde.

estratégias de comunicação social que 
contribuam para a valorização do SUS e dos 
profissionais e trabalhadores que lutam
cotidianamente para que este sistema funcione,
de modo que a população venha, a exemplo do
que ocorre em países europeus que tem sistemas
universais, a reconhecer a importância do SUS,
coibindo atitudes e manifestações de hostilidade
para com os profissionais de saúde.

Duarte MLC,
Silva DG, 
Bagatini 
MMC.

Refletir sobre a saúde 
mental dos profissionais de
enfermagem no contexto 
na pandemia de 
coronavírus.

Estudo teórico-
reflexivo baseado na 
formulação 
discursiva acerca da 
temática, sustentado 
pela literatura 
científica nacional
e internacional e 
análise crítica dos 
autores.

Enfermagem. Saúde mental. Infecções 
por coronavírus. Pandemias. 
Adaptação psicológica.

A saúde mental dos profissionais de enfermagem
necessita ser elencada como uma das prioridades
para os gestores de saúde, garantindo estratégias 
e políticas públicas que assegurem a sanidade 
para estes que estão na linha de enfrentamento 
da pandemia.

Medeiros-
Costa ME, 
Maciel RH, 
Rêgo DP, 
Lima LL, 
Silva MEP, 
Freitas JG.

Caracterizar a produção
científica sobre a SEP no 
contexto da enfermagem,
enfocando e sistematizando
os locais onde as pesquisas
foram realizadas, os 
construtos relacionados a 
ela, os métodos
empregados e os principais
resultados encontrados.

Revisão integrativa 
da literatura, com 
abordagem 
bibliométrica, em 
artigos na língua 
portuguesa, 
espanhola e
inglesa publicados 
entre 2005 e 2016.

Enfermagem; Esgotamento 
Profissional; Saúde do Trabalhador; 
Revisão.

Novos estudos de caso controle e coorte devem 
ser realizados. Pesquisas de cunho qualitativo-
exploratório são necessárias para poder 
compreender melhor a Síndrome do  
esgotamento Profissional entre os profissionais 
de enfermagem com grupos focais ou 
entrevistas, como também pesquisas causais 
comparativas, com o intuito de exploraras 
manifestações da síndrome.
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Silva RSPM, 
Souza SMA, 
Santos WR, 
Vitório AMF.

Identificar produções 
bibliográficas que 
relacionem o esgotamento 
profissional de 
Enfermeiros e a qualidade 
da assistência a saúde 
tendo como objeto de 
estudo as produções 
bibliográficas sobre 
esgotamento profissional, 
Enfermeiros e a qualidade 
da assistência a saúde 
através de uma revisão 
integrativa e compreender 
através dos estudos a 
relação entre o 
esgotamento profissional e 
Enfermeiros e sua relação 
com a qualidade da 
assistência.

Revisão integrativa 
nas bases de dados 
BDENF, LILACS e 
MEDLINE a partir 
das estratégias de 
buscas: Esgotamento
profissional e 
Enfermagem e 
qualidade da 
assistência a saúde e 
Burnout e 
Enfermagem e 
qualidade da 
assistência a saúde.

Esgotamento profissional, 
Enfermagem e qualidade da 
assistência à saúde.

A condição de trabalho dos profissionais de 
enfermagem prejudica a qualidade de 
assistência. Profissionais de enfermagem estão 
fatigados pelo excesso de trabalho referente à 
carga horária, acumulo de funções e escassez de 
enfermeiros nos hospitais, tendo assim uma 
insatisfação do paciente em relação aos cuidados
recebidos, particularmente no que diz respeito às
características de enfermagem que afetam a 
satisfação do paciente e qualidade dos cuidados. 

Vasconcelos 
ML.

Identificar fatores 
relacionados à síndrome de
Burnout em enfermeiros 
que trabalham em UTIs, 
verificando fatores 
desencadeadores da 
síndrome e como enfrentá-
los.

Revisão Integrativa 
de artigos publicados 
de janeiro de 2007 a 
abril de 2017 
indexados nas bases 
de dados: SciELO; 
BDENF, LILACS e 
MEDLINE.

Esgotamento profissional; Enfermeiras
e enfermeiros; Saúde do trabalhador; 
Unidades de Terapia Intensiva.

O estudo possibilitou a compreensão dos fatores 
desencadeadores da Síndrome de Burnout e das 
estratégias individuais e organizacionais para 
sua prevenção e enfrentamento. A melhoria da 
qualidade de vida dos trabalhadores poderá ter 
influência decisiva na qualidade da assistência 
de enfermagem prestada com visão humanística 
e eficiência.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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A disseminação do novo Coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS-

CoV-2) impactou o mundo todo no início de 2020, se tornando uma emergência de saúde

pública.  O vírus  trouxe agravantes  para  a  saúde de  milhões  de  pessoas  e  tornou-se  uma

ameaça à saúde mental em grande parte da população17.

No mundo todo, profissionais de saúde passaram a encarar,  diariamente,  uma dura

rotina e desafios diários no enfrentamento do novo vírus, muitos passaram pela experiência da

infecção, e diversos deles, perderam suas vidas durante esse processo. Enfermeiros, técnicos e

auxiliares  de  enfermagem são a  maioria  dos  profissionais  de  saúde  atuando  em serviços

públicos e privados, que se tornaram essenciais no contexto de enfrentamento desse cenário

pandêmico18.

Os  profissionais  de  saúde  passaram  a  se  expor  diariamente,  tanto  ao  risco  de

contaminação, quanto aos abalos psicológicos por conta de uma rotina desgastante e com

inúmeras  perdas.  Esse  processo  de  enfraquecimento  das  questões  psicológicas  também

prejudica o restabelecimento do paciente que, dependendo a situação, observa a tensão nos

profissionais que o atendem17.

Os profissionais da saúde que atuam diretamente no enfrentamento da pandemia se

expõem aos riscos de contaminação, contudo, o desgaste emocional também é um dos fatores

agravantes para a saúde desses indivíduos. Cansaço físico e emocional prejudicam a qualidade

de vida e do trabalho, colocando sua saúde numa situação ainda mais arriscada19.

A enfermagem exerce um papel muito importante no cenário da pandemia, pois os

profissionais  dessa área  assumem a atuação no contexto  da saúde,  em gestão,  gerência  e

atuação nos serviços diretos com pacientes e familiares. Considerando que ainda há muitas

coisas desconhecidas sobre esse vírus, que somente novos estudos e o passar do tempo vão

esclarecer20.  Isso  torna  as  experiências  dos  profissionais  de  saúde  no  enfrentamento  da

pandemia ainda mais desgastantes e geradoras de ansiedade.

Os profissionais de saúde estão mais vulneráveis a problemas de saúde mental, pela

ocorrência constante de situações como medo, ansiedade, depressão e insônia. Apesar de se

ressaltar a força emocional dos profissionais de saúde, o contexto da pandemia de Covid-19

extrapolou limites em proporções que ainda não haviam sido vivenciadas. A pressão constante

em cuidados  com pacientes  e  o  risco  iminente  da  contaminação  no  desempenho  de  seu

trabalho geram estresse e desgaste emocional constantes21.

A  tabela  3  apresenta  alguns  aspectos  dos  estudos  que  abordam  o  esgotamento

profissional do enfermeiro no contexto da pandemia Covid-19.
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Tabela 3: Estudos que abordam a temática do esgotamento profissional do enfermeiro no contexto da pandemia Covid-19.
Autor Objetivo Metodologia Sugestões para a problemática Conclusão
Amestoy SC Tecer reflexões acerca 

da inteligência 
emocional enquanto 
habilidade relacional 
para o enfermeiro-líder
na linha de frente 
contra o novo 
Coronavírus.

Ensaio teórico-
reflexivo, 
construído a partir 
da literatura 
produzida sobre o 
novo Coronavírus, 
sua repercussão 
para os 
profissionais da 
saúde e domínio da 
inteligência 
emocional pelo 
enfermeiro-líder 
para enfrentar as 
adversidades 
impostas pelo 
cenário turbulento.

Como estratégia de enfrentamento, 
destaca-se o conhecimento sobre a 
inteligência emocional, que consiste na 
habilidade de manejar as emoções 
intrapessoais e interpessoais, mediante a 
compreensão dos cincos pilares: 
autoconsciência, autogestão, 
automotivação, empatia e gerenciamento 
de relacionamentos.

A gestão das emoções pelo enfermeiro-líder 
poderá colaborar com o enfrentamento do 
desgaste emocional, a partir do cultivo de 
pensamentos positivos, prática de meditação, 
cuidados com a saúde física e distanciamento de 
informações, excessivas, sobre a pandemia.

Souza e 
Souza LPS, 
Souza AG.

Discutir desafios da 
Enfermagem Brasileira 
na linha de frente contra 
o novo Coronavírus.

Reflexão teórica 
embasando-se em 
documentos do 
Conselho Federal 
de Enfermagem 
publicados após 26 
de fevereiro de 
2020. 

É fundamental debater formação e 
condições de trabalho é, também, repensar
o sistema de saúde e as formas para 
enfrentamento da pandemia.

Deve-se refletir sobre ‘Quem cuida de quem 
cuida?’ ‘Quem cuidará de quem cuidava e 
adoeceu?’ O cuidado não pode ser unilateral, 
reconhecendo sempre que, sem Enfermagem, 
não tem Brasil.

Teixeira 
CFS, Soares 
CM, Souza 
EA, Lisboa 
ES, Pinto 
ICM, 
Andrade LR, 

Sistematizar um conjunto
de evidências científicas
apresentadas em artigos 
internacionais que 
identificamos principais 
problemas que estão 
afetando os profissionais 
de saúde envolvidos 

Revisão de artigos 
publicados em 
revistas 
internacionais
e nacionais sobre 
profissionais de 
saúde e covid.

Consideramos importante, inclusive, que 
se desenvolvam estratégias de 
comunicação social que contribuam para a
valorização do SUS e dos profissionais e 
trabalhadores que lutam
cotidianamente para que este sistema 
funcione, de modo que a população 
venha, a exemplo do que ocorre em países

Para os profissionais de saúde que estão na linha
de frente do combate a pandemia, um estimulo 
necessário e o reconhecimento do esforço, ate 
mesmo do sacrifício que muitos estão fazendo 
para continuar trabalhando nas condições em 
que trabalham. Saber que a família esta segura, 
os amigos e a sociedade valorizam seu trabalho e
fundamental para que eles consigam enfrentar 
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Espiridião 
MA. 

diretamente no 
enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 
e apontam ações e 
estratégias para a 
proteção e a assistência
à saúde desses 
profissionais.

europeus que tem sistemas
universais, a reconhecer a importância do 
SUS, coibindo atitudes e manifestações de
hostilidade para com os profissionais de 
saúde.

com coragem e esperança a difícil tarefa em que 
estão empenhados.

Clementino 
FS, Chaves 
AEP, Pessoa 
Júnior JM, 
Miranda 
FAN, 
Medeiros 
SM, 
Martiniano 
CS.

Analisar os desafios dos 
Conselhos Federal e 
Regionais de 
Enfermagem perante a 
atuação da
enfermagem na atenção 
às pessoas com COVID-
19.

Pesquisa 
documental 
realizada nos sítios 
eletrônicos do 
Conselho Federal 
de Enfermagem e
respectivos 
Conselhos 
Regionais de São 
Paulo, Rio de 
Janeiro, Ceará, 
Amazonas e 
Pernambuco. A 
coleta de dados 
ocorreu no mês de 
maio, englobando 
notícias publicadas 
no período de 
março a abril de 
2020. Analisaram-
se 149 notícias por 
meio da Análise de 
Conteúdo.

A maioria das notícias veiculadas pelo 
Conselho Federal de Enfermagem citava o
suporte e apoio aos profissionais, e, pelos 
Conselhos Regionais de Enfermagem 
entre as unidades incluídas, destacam-se a
fiscalização de serviços de saúde e criação
de força tarefa.

Os desafios dos Conselhos Federal de 
Enfermagem e Regionais de Enfermagem 
perante a atuação da enfermagem na atenção às 
pessoas com COVID-19 estão diretamente 
ligados à fiscalização e suporte à categoria no 
exercício cotidiano da profissão, evidenciados 
por dificuldades estruturais da condição de 
trabalho, desvalorização profissional perante a 
sua responsabilidade técnica, inadequação de
dimensionamento da força de trabalho, 
sobrecarga e problemas ligados à saúde mental.

Santos KMR,
Galvão 
MHR, 
Gomes SM, 

Analisar a prevalência de
sintomas depressão, 
ansiedade e fatores 
associados em 

Estudo seccional do
tipo web survey, 
com 490 com 
profissionais de 

Os resultados indicam que ações que 
visem à melhoria das condições de 
trabalho e que estimulem a prática de 
atividades físicas podem ser benéficas 

Compreendendo  a  importância  destes
profissionais  nos  serviços  de  saúde  e
considerando  que  muitos  dos  fatores
contribuintes para os sofrimentos mentais estão
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Souza TA, 
Medeiros 
AA, Barbosa 
IR.

profissionais da equipe 
de enfermagem durante a
pandemia da Covid-19.

enfermagem dos 
serviços de média e 
alta complexidade 
em um estado do 
nordeste do Brasil. 
A associação entre 
os desfechos e as 
variáveis 
independentes foi 
através do teste de 
qui-quadrado de 
Rao-Scott e do 
modelo de 
regressão de 
Poisson. 

para o a manutenção e fortalecimento das 
condições de saúde mental dessa 
população. Vale ressaltar a importância de
ações como as que o órgão representativo 
da profissão COFEN tem promovido – 
atendimentos virtuais; visto sua 
colaboração, seja na forma direta para 
estes profissionais, como indireta, para a 
população que é assistida através do SUS, 
evitando o risco de colapso no sistema por
falta de profissionais, em virtude de 
sofrimentos psíquicos.

relacionadas às condições de trabalho, sugere-se
estratégias  de  promoção  e  valorização  da
profissão  por  meio  de  seus  órgãos
representativos e públicos.

Duarte MLC,
Silva DG, 
Bagatini 
MMC.

Refletir sobre a saúde 
mental dos profissionais 
de enfermagem no 
contexto na pandemia de 
coronavírus.

Estudo teórico-
reflexivo baseado 
na formulação 
discursiva acerca da
temática, sustentado
pela literatura 
científica nacional
e internacional e 
análise crítica dos 
autores.

Conforme recomendações da OMS, no 
guia com cuidados para a saúde mental 
durante a pandemia, que abrange
orientações tanto para profissionais de 
saúde quanto para a população em geral. 
Orientações estas que incluem reduzir a 
leitura de notícias que possam causar 
ansiedade ou estresse, selecionando 
apenas fontes de informação confiáveis 
com o intuito de se atualizar, evitando o 
“bombardeio desnecessário” de notícias; 
fazer pausas no trabalho, inclusive quando
em home office; manter alimentação 
saudável, sono regular e a prática de 
exercícios físicos ou meditação.

A saúde mental dos profissionais de enfermagem
necessita ser elencada como uma das prioridades
para os gestores de saúde, garantindo estratégias 
e políticas públicas que assegurem a sanidade 
para estes que estão na linha de enfrentamento 
da pandemia.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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5 CONCLUSÃO

Cenários de pandemia são desafios para a humanidade, levando a situações de estresse

e quadros de ansiedade. A pandemia de Covid-19 assolou o mundo, dizimando milhares de

vidas, desafiando os conhecimentos científicos e as rotinas de trabalho de profissionais de

saúde.

A  sociedade  sofreu,  e  ainda  sofre,  impactos  incontáveis  em  decorrência  do

Coronavírus.  Consequentemente,  a  área  da  saúde,  atuando  como  setor  fundamental  no

enfrentamento desse vírus, viu-se diante de novos desafios em sua geração. As rotinas de

trabalho foram ampliadas, assim como os cuidados de proteção, ainda assim, tantas vezes,

essas práticas se mostraram insuficientes.

O  medo  de  contágio,  o  cuidado  com a  vida  do  paciente,  a  elevada  demanda  de

trabalho,  incertezas  e  diversos  outros  obstáculos,  levaram  muitos  profissionais  de

Enfermagem aos seus limites, gerando, em muitos casos, o adoecimento mental. Ansiedade,

depressão, síndrome do pânico e síndrome do esgotamento profissional passaram a ser mais

frequentes após impactos tão intensos na vida desses profissionais.

O cuidado com a saúde mental dos enfermeiros é necessário e urgente. Propostas de

atividades que contribuam para sua qualidade de vida, dentro e fora do ambiente de trabalho,

são determinantes para que mantenham sua saúde física e emocional. Sugestões de práticas de

atividades  físicas  regulares,  atividades  de  lazer  e  contato  familiar  estão  entre  ações

preventivas determinantes, para que os profissionais de saúde, de uma forma geral, possam

suportar rotinas intensas e estressantes.
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