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RESUMO 
 

 

Identificar as principais doenças psicológicas ocasionadas aos profissionais de enfermagem devido 

ao excesso de trabalho, elevada carga horária e fatores organizacionais. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica exploratória descritiva, realizada nas bases de dados SciELO, Pub Med e BIREME dos 

anos de 2013 a 2020. Selecionados 13 artigos científicos para a interpretação de dados e resultados. 

Estes destacaram os fatores que influenciam o aparecimento das doenças psicológicas em 

enfermeiros, como elevada carga horária, questões organizacionais das instituições em que os 

profissionais estão inseridos, condições de trabalho e relações interpessoais para com a equipe 

multidisciplinar. Concluindo que a saúde mental dos profissionais de enfermagem encontra-se em 

níveis razoáveis e que as principais doenças psicológicas que afetam os enfermeiros devido aos 

fatores relatados são o estresse e a Síndrome de Burnout. 

Palavras-chave: Enfermagem; Estresse; Fatores organizacionais; Saúde Mental; Síndrome de 

Burnout. 

Linha de Pesquisa: Enfermagem saúde coletiva, educação e vigilância em saúde.  
 

ABSTRACT 

 

 

Identify the main psychological illnesses caused to nursing professionals due to overwork, high 

workload and organizational factors. This is a descriptive exploratory bibliographic research, carried 

out in the SciELO and BIREME databases from the years 2013 to 2020. 13 scientific articles were 

selected for the interpretation of data and results. These highlighted the factors that influence the 

emergence of psychological illnesses in nurses, such as long hours, organizational issues of the 

institutions in which the professionals are inserted, work conditions and interpersonal relationships 

with the multidisciplinary team. In conclusion, the mental health of nursing professionals is at 

reasonable levels and that the main psychological diseases that affect nurses due to the factors 

reported are stress and Burnout Syndrome. 
Keywords: Nursing; ; Stress; Organizational factors; Mental health; Burnout Syndrome. 
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1. Introdução 
 

Na realização da assistência em saúde, questões organizacionais como a 

sobrecarga de trabalho, a falta de recursos e pressões sofridas pelos enfermeiros 

são fatores indutores para o adoecimento psicológico do profissional, resultando, 

assim, em um quadro de estresse (RAINHO et al., 2015). Fatores estes também 

contribuintes, de acordo com Hoff (2019), para o desenvolvimento da Síndrome de 

Burnout, conhecida como síndrome do esgotamento profissional, resultado da 

reação à tensão emocional. Logo os profissionais de enfermagem, associados com 

tais condições, tornam-se um grupo vulnerável a esta doença. Neste contexto, de 

acordo com Cabral., Florentim (2015), no desenvolvimento de suas funções, o 

enfermeiro está susceptível a gatilhos físicos e mentais capazes de desenvolver 

sentimento de impotência, ansiedade e angústia, interferindo diretamente na 

qualidade da assistência e em sua saúde mental. 

De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2020), 

atualmente no Brasil existe mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem, ou 

seja, metade da força de trabalho na área da saúde no país, sendo assim, 

reconhecidos tanto pelo fator numérico, quanto pela presença dos profissionais de 

enfermagem em todas instituições de saúde, ressaltando grandes 

responsabilidades, desde procedimentos técnicos, administrativos, gerenciais e 

ações educativas, resultando na qualidade dos serviços.   Contudo, a profissão nos 

dias atuais sofre grande impacto em seu desenvolvimento, de acordo com as 

condições de trabalho e as relações internas da equipe, podendo assim interferir 

negativamente na vida do profissional, na qualidade assistencial e no processo de 

trabalho, resultando possivelmente no adoecimento dos profissionais, que em 

maioria são negligenciados pelo mesmo, afetando assim a qualidade da assistência 

(BIFF et al., 2020). 

Este artigo teve como objetivo identificar as principais doenças psicológicas 

ocasionadas aos profissionais de enfermagem devido ao excesso de trabalho, 

elevada carga horária e fatores organizacionais. 
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Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória descritiva, realizada nas 

bases de dados SciELO, Pub Med e BIREME dos anos de 2013 a 2020. 

Selecionados 13 artigos científicos para a interpretação de dados e resultados. 

Corroborando com tais aspectos, este trabalho possui relevância aos 

profissionais de saúde para se atentarem a seu próprio bem-estar e identificar sinais 

de alterações psicológicas e físicas. Enfim, estabelecendo limites, identificando 

situações estressoras em seu âmbito de trabalho. 

 

2. Desenvolvimento 

 

A saúde mental se conceitua por aspectos de bem-estar, autonomia, 

percepção de autoeficácia, competência, autorrealização e a capacidade intelectual 

e emocional de lidar com as tensões normais do cotidiano. Em meados da década 

de setenta, com desmistificação da doença mental na psiquiatria em um contexto 

patológico, se tornou possível a avaliação da saúde mental dos indivíduos e dos 

profissionais. Contudo, em várias situações o profissional de enfermagem acaba 

negligenciando sua própria saúde mental devido ao excesso da carga de trabalho, 

resultando no adoecimento deste profissional (CABRAL; FLORENTIM, 2015; BIFF et 

al., 2020).  

Conforme a pesquisa de Biff (2020), os fatores que influenciam o aumento de 

cargas horárias dos enfermeiros no processo de trabalho são precariedade do 

ambiente onde é realizado a prestação de serviços, logo, incluindo falta de materiais 

e instrumentos, déficit de funcionários, gerando excesso de serviços e atividades 

atribuídos ao mesmo, contribuindo assim para um desgaste do trabalhador e das 

relações com os clientes. Considerando também que a jornada em turnos e plantões 

eleva a sobrecarga cognitiva e emocional dos profissionais de enfermagem 

(FERREIRA E LUCCA, 2015; CARVALHO et al., 2019). 

Sendo assim, evidenciado que os profissionais desta área enfrentam, em seu 

âmbito de trabalho, diversos estímulos negativos relacionados ao contexto estrutural 
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dos serviços, que por vezes comprometem seu bem-estar, induzindo assim a um 

desgaste mental, devido à falta de apoio institucional, interpessoal e emocional ao 

mesmo (MARTINS et al., 2016; SILVA et al., 2020). 

Em seu cotidiano, o enfermeiro vivencia diversas situações desgastantes, 

conforme mostrado, em locais de trabalho nos quais se exige mais dos profissionais, 

por exemplo, no âmbito hospitalar, agregando assim experiências negativas, 

coadjuvando para o desenvolvimento de transtornos psicológicos como o estresse, 

que é uma doença específica, a qual interfere estruturalmente e quimicamente no 

organismo, manifestada através de sinais e sintomas. No qual, a fisiopatologia do 

estresse pode ser dividida em três fases vividas pelo indivíduo: Reação de alarme, 

que ocorre após uma situação estressora vivida, em seguida, a fase de resistência, 

que após a exposição, o organismo reage para proteger o corpo de situações 

externas a fim de manter o equilíbrio, e por fim a fase de exaustão, fenômeno 

resultante da exposição regular a gatilhos estressores, acarretando na diminuição da 

energia, problemas fisiológicos e a depressão (SEYLE, 1959 apud BEZZERA, 2019). 

Em junção com estes fatores, o estresse também pode surgir em resultado ao mau 

relacionamento interpessoal com a equipe de enfermagem e multidisciplinar, 

evidenciando que a falta de comunicação, cooperação, trabalho em equipe e 

compreensão entre os profissionais gera conflitos, falta de ética, resultando a 

gatilhos para elevação do estresse (BARBOZA et al., 2013).  

Assim como o estresse, outra principal doença predisposta a enfermeiros com 

elevada carga horária e outros fatores associados a condições de trabalho, exposto 

por Faria (2019), é a Síndrome de Burnout, que caracteriza-se pela exaustão 

emocional, ou seja, o profissional de saúde possui o sentimento de sobrecarga 

emocional, refletindo em um esgotamento do mesmo, pela despersonalização ou 

cinismo com respostas insensíveis relacionadas à linha de cuidados prestados aos 

clientes, com atitudes e sentimentos frios, redução da realização pessoal, 

acometendo os profissionais e gerando grande impacto em sua saúde mental.  

Gerando uma autoavaliação negativa no que diz respeito à qualidade dos 

serviços prestados. Alguns dos principais fatores que desencadeiam a exaustão 
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emocional são a sobrecarga de trabalho, a baixa remuneração, a grande 

responsabilidade que exige a profissão, elevando consideravelmente os níveis de 

estresse, ocasionando assim a Síndrome de Burnout, interferindo na vida particular 

do profissional, não havendo o desligamento do trabalho e desaproveitamento da 

vida pessoal, refletindo assim em sua saúde mental (ALMEIDA et al., 2016; 

BEZZERA et al., 2019).  

Outrora, segundo Martins et al. (2019) e Carvalho et al. (2019), os níveis de 

saúde mental dos profissionais de enfermagem analisados nas respectivas 

pesquisas se mostraram razoáveis. Contudo, é evidenciado, de acordo com as 

estatísticas, que os níveis de saúde mental dos enfermeiros são mais deficitários no 

sexo feminino, do que no sexo masculino, no ambiente hospitalar, ou seja, a saúde 

mental, em questão de função de gênero, é mais positiva no sexo masculino, 

apresentando situações menos favoráveis às enfermeiras neste local de trabalho, 

elevando significativamente a ansiedade nas profissionais destas instituições.  

Em um estudo similar de Cabral., Florentim (2015), as enfermeiras do 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), apresentam melhores níveis de saúde 

mental e bem-estar psicológico, sem diferenças ao sexo masculino. Comprovando 

que a saúde mental dos enfermeiros é diretamente afetada pelas condições de 

trabalho em que são inseridos, a saúde mental dos profissionais do centro hospitalar 

se mostra inferiores aos profissionais do ACES (CARVALHO et al., 2020).  

Perante isso, é possível notar que além das condições de trabalho, que 

interferem diretamente na saúde mental dos enfermeiros, os profissionais que 

trabalham na área da psiquiatria evidenciaram melhores índices de saúde mental, 

levando a considerar que um profissional que trabalha o autoconhecimento e a 

autoconscientização pode conservar e promover a própria saúde psíquica. 

Comprovando que os fatores para o aparecimento de doenças mentais nos 

profissionais de saúde devem ser amenizados através de suporte psicológico, apoio 

pessoal e institucional, condições seguras e apropriadas de trabalho, favorecendo 

assim para o exercício de suas funções com total segurança física e mental 

(CARVALHO et al., 2019; SILVA et al., 2020).  
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3. Considerações Finais 

 

Observa-se que nos locais de atuação dos profissionais de enfermagem, as 

questões organizacionais, como elevada carga horária, trabalho por turnos, excesso 

de funções, condições de trabalho desfavoráveis pela falta de estrutura e materiais 

para comprimento de suas atividades estão diretamente ligadas ao sofrimento 

psicológico de tais. Porém também as más relações interpessoais com a equipe 

multidisciplinar podem acarretar a sofrimento psicológico. Estando ainda mais 

vulneráveis os profissionais do sexo feminino, levando em consideração os locais de 

trabalho com mais funções engajadas aos profissionais, como hospitais, que indicam 

um número de profissionais mais estressados do que profissionais com carga 

horária definida. 

Tornando necessária a colaboração por parte das instituições para diminuição 

da carga horária, aumentar o número de profissionais necessários para prestação de 

serviços, valorização e apoio aos que apresentam algum tipo de esgotamento, não 

havendo um descaso com a saúde mental dos profissionais. 

O enfermeiro, como principal mediador de cuidados ao cliente, deve estar 

sempre atento e cuidar de sua saúde mental, fazendo com que não seja 

negligenciada, pelo mesmo, sua saúde psíquica e física, assim, não interferindo na 

qualidade do cuidado prestado, buscando em sua vida pessoal se desligar do 

trabalho e realizar atividades de autoconhecimento, relaxamento e prazer. 

A pesquisa mostra que a maioria dos profissionais de enfermagem se 

mostram satisfeitos com suas condições mentais e que as doenças que mais 

predominam são estresse e a Síndrome de Burnout, não achando tantas evidências 

de ansiedade e depressão, comprovando a importância da avaliação da saúde 

mental desses profissionais. 
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