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RESUMO 
 
 
 

A Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde informam que todo ano 
800 mil pessoas se suicidam. O suicídio é o ato de destruição da própria vida, sendo a depressão e a 
Síndrome de Burnout as principais causadoras. Durante os anos de 2018 a 2019, foram constatados 
vários casos de suicídio entre profissionais de enfermagem, a maioria apresentava adoecimento  
físico ou mental, devido a sua rotina de trabalho diária desgastante, desvalorização no ambiente de 
trabalho e convívio constante com o sofrimento do outro. Ainda nesse estudo, observa-se o uso 
abusivo de substância psicoativa, que é utilizada como mecanismo de defesa diante de tanto 
sofrimento e exaustão emocional que esses profissionais convivem diariamente. Diante desses fatos, 
foi realizada a revisão bibliográfica de quatorze artigos de diferentes bancos de dados, a fim de 
identificar fatores como: ansiedade, stress, frustação, desgaste físico, sobrecarga de trabalho entre 
outros, que acometem o adoecimento e que influenciam o risco de suicídio dos profissionais de 
enfermagem. Assim foi observada a importância de elaboração de novas estratégicas para que haja 
prevenção ao suicídio entre esse grupo de profissionais da saúde. 

 
Palavras chave: stress, sofrimento, ansiedade. 

Linha de Pesquisa: Saúde Mental. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The Pan American Health Organization and the World Health Organization report that every year 
800,000 people commit suicide. Suicide is the act of destruction of one's life, with depression and 
Burnout Syndrome being the main causes. From 2018 to 2019, several cases of suicide were found 
among nursing professionals, most of them had physical or mental illness, due to their  exhausting 
daily work routine, devaluation in the workplace and constant living with the suffering of the other. Still 
in this study, notes the abuse of psychoactive substance, which is used as a defense mechanism in 
the face of so much suffering and emotional exhaustion that these professionals live daily. Given  
these facts, a literature review of fourteen articles from different databases was performed to identify 
factors such as anxiety, stress, frustration, physical strain, work overload, among others, which affect 
the disease and influence the risk of death. suicide of nursing professionals. Thus, it was observed the 
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importance of developing new strategies to prevent suicide among this group of health professionals. 
 

Keywords: stress, suffering, anxiety. 
Research Line: Mental Health 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 

De acordo com Silva et al. (2017), o profissional de enfermagem está em 

contato direto com a realidade nas entidades de saúde, sendo responsável por 

executar assistência e vigilância requerendo habilidades e perfil psicológico 

equilibrado capaz de lidar com diferentes pacientes, o enfermeiro ainda é o gestor, 

que coordena a equipe e a instituição, a fim de garantir qualidade vida a população. 

Assim, é importante trazer para a discussão o adoecimento desses profissionais 

diante dos fatores que acarretam em doenças e que possam influenciar para risco 

de suicídio. 

O suicídio tem como definição acabar com a própria existência, dar fim a um 

excessivo sofrimento/dor, podendo afetar qualquer indivíduo, independente da sua 

origem, classe social, idade, orientação sexual e identidade de gênero. Existem 

vários fatores que são associados a este ato de matar a si mesmo, tais como: 

biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturais e ambientais, sendo um 

importante indicador da qualidade de vida das pessoas (SILVA et al., 2015). 

A Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde 

(2018) divulgaram um informativo com dados decorrentes em todo o mundo, sendo 

o suicídio a segunda principal causa de morte em pessoas entre 15 a 29 anos, cerca 

de 30 suicídios diariamente, média de 1 morte a cada 30 minutos, 800 mil pessoas 

morrem por suicídios todos os anos, para cada tentativa há mais pessoas que 

tentam o suicídio (tentativa prévia) em todo o mundo e 79% desses suicídios 

ocorrem em países de baixa e média renda. 

O Ministério de Saúde (2018) também realizou um levantamento de dados 

sobre suicídios ocorridos no Brasil entre 2007 a 2016, de acordo com o SIM 

(Sistema de Informações sobre Mortalidade) foram registrados 106.374 casos de 

óbitos por suicídios, em 2016 foram notificados 11.433 casos, sendo uma taxa de 

5,8 por 100 mil habitantes. 

Para Silva (2019) a depressão é uma das principais causadoras de suicídio, 

sendo fator agravante de grande importância para saúde pública. No momento atual 

os trabalhadores vêm enfrentando acontecimentos desgastantes, relacionado ao 
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ambiente de trabalho e sua vida social. Entre esses trabalhadores, o grupo com 

maior incidência são os profissionais da saúde, dentre esses a equipe de 

enfermagem são emocionalmente mais propensos ao risco de suicídio. Lima (2007), 

ainda refere que a Síndrome de Burnout também é um influenciador ao suicídio, 

trata-se de um problema que afeta principalmente os trabalhadores encarregados de 

cuidar de outros, profissões que possuem intenso e constante contato interpessoal, 

pois vivenciam diariamente com o sofrimento. 

Este estudo objetivou identificar os fatores que influenciam os profissionais de 

enfermagem a cometer o suicídio. 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o adoecimento dos profissionais 

de enfermagem e fatores que influenciam para risco de suicídio, realizado no  

período de fevereiro a setembro de 2019. Foram utilizados para elaboração deste 

artigo, livros sobre a temática da pesquisa e as bases de dados: Literatura Latino- 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen), Ministério da Saúde (MS), Organização Pan-Americana de 

Saúde e Organização Mundial da Saúde (OPAS e OMS) utilizando-se do idioma 

português e inglês, tendo o período de publicação dos materiais utilizados de 2006 a 

2019, foram aplicados quatorze artigos no qual foi feita a leitura e agrupamento das 

informações. 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

 
Durante a formação de enfermeiros, percebe-se que esse grupo merece uma 

atenção primordial, habitualmente estarão em contato com o sofrimento de outras 

pessoas. Esses graduandos em sua maioria são preparados para o teórico - prático 

assistencial e não para os enfrentamentos psicológicos. Os autores acreditam que 

esses futuros enfermeiros necessitam de orientação e apoio a dificuldades 

emocionais, já que em estudo apresentaram sinais indicativos de medo e ansiedade, 

quando deparados ao papel profissional a ser desempenhado  futuramente, 

situações conflituosas a vida profissional e pessoal (GARRO; CAMILO; NÓBREGA, 

2006). 
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De acordo com Miorin et al., (2018), o trabalho é uma importante atividade 

para o ser humano, onde o profissional ocupa parte do seu tempo em sua rotina 

diária, tendo que ter equilíbrio físico e mental para se haver uma qualidade de vida. 

Os profissionais de enfermagem são responsáveis pela assistência prestada aos 

indivíduos, famílias e comunidades, diante disso, se deparam com sofrimentos, 

medos, conflitos, tensões, disputa pelo poder, ansiedade e estresse, convivência 

com a vida e morte, longas jornadas de trabalho, entre tantos outros fatores que são 

inerentes ao cotidiano estressante desses trabalhadores. 

Santos et al., (2011), após compreender a rotina de trabalho desgastante da 

enfermagem, refere que uns dos agravantes para a saúde mental é a violência 

gerada contra esses profissionais, pois atualmente é um cenário presente em 

instituições. A equipe de enfermagem está mais suscetível a experienciar essas 

agressões em seu ambiente de trabalho, devido ao contato direto com o paciente e 

acompanhante. As violências acontecem de diferentes formas, podendo ser verbal 

ou física. Dos 11 profissionais entrevistados pelos autores em um hospital de ensino 

de grande porte em Teresina no estado de Piauí, a maioria afirmou que tais 

episódios influenciam em seu cotidiano, deixando-os estressados, frustrados, com 

raiva, irritados, tristes, desanimados, com baixa autoestima e desestimulados a 

trabalhar. 

A enfermagem presta assistência interrupta aos pacientes, sendo 24 horas de 

todos os 365 dias do ano. Em uma equipe multidisciplinar esses profissionais 

representam 60% da equipe, sendo o maior grupo em horário de trabalho, esse que 

são em turnos ininterruptos, com más condições, muita responsabilidade e pouca 

valorização, levando a insatisfação com a sobrecarga desse ambiente e longa 

jornada de trabalho, assim apresentam alterações no estado de saúde, como 

consequência o adoecimento físico e mental desse profissional (PIRES et al., 2011). 

Para Martins e Zeitoune (2007), ao discutir sobre a insatisfação relacionada 

ao trabalho, nota-se que muitos profissionais da enfermagem possuem mais de um 

vinculo empregatício, pois somente com um, os mesmos não conseguem ter uma 

vida digna, já que possuem baixa remuneração. Foi realizado um estudo em um 

hospital universitário no estado do Rio de Janeiro, o qual participaram 40 

profissionais (enfermeiros, técnicos e auxiliares), 80% eram mulheres, 45% desses 

têm dois empregos e 20% têm três empregos, além da tarefa de seus próprios lares, 

assim demonstraram sobrecarga excessiva decorrentes das múltiplas atividades. 
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Ainda nesse estudo os entrevistados relatam as más condições de trabalho, como 

exemplo a falta de: recursos humanos, materiais, medicamentos, qualidade 

insuficiente quanto à biossegurança dos trabalhadores e pacientes, e dentre outros 

apontamentos. Nesse contexto apresentam sintomas de estresse, tensão  e 

desgaste já que possuem condições precárias de trabalho, sendo difícil o 

enfrentamento e a convivência nesse ambiente. Também observam o 

desencadeamento de uso de alguma substância psicoativa (álcool, tabaco, drogas, 

psicotrópicas e etc.), é um mecanismo de defesa utilizado para negar ou minimizar a 

percepção da realidade que o faz sofrer, além de ter o fácil acesso a algumas 

substâncias até mesmo dentro da instituição. 

Ainda foi observado que o elevado número de licenças e ausência no trabalho 

desses profissionais de enfermagem, está correlacionado aos transtornos mentais e 

comportamentais, sendo a depressão o transtorno mais frequente, ainda avalia-se 

que a depressão e o uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas são as principais 

causas de altas taxas de suicídios entre os profissionais da saúde. Assim Junqueira 

et al.,(2018) realizou uma coleta de dados em um hospital de grande porte de Minas 

Gerais com participação de 416 profissionais da enfermagem. 

Figura 1: Comparações de quantos profissionais fazem ou não uso de alguma substância. 
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Fonte: Junqueira et al., (2018). 

Figura 2: Porcentagem de tipos de substâncias usadas por esses 232 profissionais. 
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Após observarmos que sobrecarga, longa jornada de trabalho, violência 

gerada contra os profissionais, condições precárias e uso de substâncias são 

grandes causadores de adoecimento desses profissionais, Lima, Farah e Teixeira 

(2018), referem que a Síndrome Burnout é um fator impactante na vida dos 

profissionais da enfermagem e influenciador para risco de suicídio, provocados por 

condições de trabalho ou local de trabalho desgastante. Essa síndrome está 

relacionada à exaustão emocional, sentimento de fadiga, esgotamento físico e 

mental, afastamento das relações interpessoais e sentimento de fracasso 

profissional, podendo causar vários danos à saúde desses, tais como: irritabilidade, 

humor depressivo, fadiga, redução da autoestima, agressividade, alterações de 

memória e concentração, distúrbios do sono e sexuais, comprometimento 

imunológico, cardiovascular e hormonal, isolamento social, aumento do consumo de 

drogas e álcool, desilusão e ideias suicidas. 

Após uma reflexão sobre o degaste de trabalho, podemos ainda identificar um 

fator importante para que esses profissionais cometam suicídio, a depressão. A 

depressão é um estado patológico de sofrimento psíquico, suas causas são 

diversas, ainda mais em instituições de saúde, como já descritas por autores 

anteriores. Seus sintomas são caracterizados por processos psíquicos, ansiedade, 

humor depressivo e/ou irritável, redução da energia, incapacidade parcial ou total de 

sentir alegria ou prazer, desinteresse, apatia ou agitação psicomotora, dificuldade de 

concentração, pensamento negativo, com perda da capacidade de planejamento e 

alteração do juízo da verdade. Estima-se que por ser uma doença do futuro, quase 

20% da população passarão por pelo menos, um episódio de depressão ao longo da 

vida (SCHMIDT; DANTAS; MARZIALE, 2011). 

Galvão (2019) descreve casos de profissionais de enfermagem que 

cometeram suicídio até fevereiro desse ano e foram divulgados por diversas 

manchetes de jornais, todos os adoecimentos da saúde mental e física desses, 

contribuíram para que esses profissionais se suicidassem. Ainda ressalta que  

devem ficar atentos as manifestações ao risco de suicídio, pois eles apresentam 

sinais, como: desesperança e preocupação com a sua morte, expressões suicidas, 

isolamento, mudanças acentuadas de humor, irritabilidade, ansiedade, pessimismo, 

depressão, sentimentos de culpa, etilismo e abuso de substâncias. E a importância 

da divulgação do Centro de Valorização da Vida (CVV), que realiza apoio emocional 

e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que 
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querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone (188), e-mail e chat 24 

horas todos os dias através do site: https://www.cvv.org.br/. Assim podemos 

observar em tabela 1 os relatos e casos mencionados em estudos. 

TABELA 1: Depoimentos dos entrevistados em estudos realizados e divulgações de casos suicidas. 
SANTOS et al., 
(2011) 

“O paciente chegou... me abordou aqui na porta do posto me agredindo com 
palavras, dizendo que eu não sabia de nada, que eu queria mandar no hospital, 
que eu queria mandar na clínica, que ele ia me processar, que ele tinha os 
direitos dele. E apontando o dedo pra mim e tudo... muito agressivo.” 

MARTINS e 
ZEITOUNE 
(2007) 

“[...] nós não temos condições de trabalho adequado, mas tenho que ter eficiência 
no meu cuidar”. Às vezes acho que vou pirar, pois tenho que dar conta apesar de 
tudo. E isso só uma substância para aliviar [...]” 

 
“[...] a falta de condições adequadas de trabalho, como falta de material, pessoal, 
medicamentos. Condições pessoais como banheiro, vestiário, enfim condições 
dignas para se trabalhar, sem se estressar. Depois de tantas coisas que você 
passa na unidade, só uma bebida alcoólica para diminuir a tensão ao sair do 
plantão.” 

GALVÃO 
(2019) 

Curitiba 10/01/18 - Com hipótese de suicídio, família não entende por que técnico 
de enfermagem teria tirado a própria vida. 

 
Toledo 06/02/18 - Enfermeira que cometeu suicídio será sepultada hoje. 

Ecoporanga 30/08/18 - Técnico em enfermagem anunciou que iria cometer 
suicídio. 

 
Mato Grosso 04/11/18 - Enfermeira é encontrada morta em residência de Porto 
Alegre do Norte. A Polícia Judiciária Civil de Porto Alegre do Norte investiga o 
suicídio. 

 
Campo Grande 02/01/19 – Enfermeira foi encontrada ao lado de frascos de 
medicamentos e uma seringa – cometeu suicídio. 

 
Campo Grande 25/01/19 - Técnico de enfermagem cometeu suicídio utilizando 
seringa com alta dose de medicamento. 

Fonte: adaptado Revista Brasileira de Enfermagem, Escola Ana Nery e MultiSaúde Educacional, 
2019. 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
Devem-se iniciar as mudanças desde o início da formação desse profissional, 

com a implantação de programas de suporte psicológico aos alunos, deve ser 

prontamente realizada, com o objetivo de dar suporte para lidarem com as situações 

conflituosas inerentes à vida acadêmica, profissional e qualidade de vida pessoal, 

prevenindo possíveis disfunções e distúrbios. 

Umas das adoções de medidas para intervir contra a desvalorização e 

sobrecarga profissional seria a regularização do piso salarial digno e a implantação 
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das 30 horas semanais, que dariam um salário e horário de trabalho justo para uma 

prestação de assistência qualificada. 

Portanto, após considerar as características do profissional de enfermagem, é 

importante a elaboração de estratégias administrativas para promover a saúde do 

trabalhador, em especial no que considera prevenção ao uso indevido entre 

substância psicoativa. Assim há a necessidade de mais estudos alinhando as 

políticas de saúde do trabalhador e de saúde mental, para que possam ser 

desenvolvidas as estratégias de prevenção, promoção, assistência e reabilitação do 

profissional acometido pelos agravos à saúde mental relacionado ao trabalho, 

principalmente o Burnout e depressão, sendo uns dos maiores fatores 

influenciadores ao risco de suicídio. 

Perante a sociedade o suicídio é considerado um tabu ainda. Ao mesmo 

tempo, com a criação do “Setembro Amarelo”, as pessoas estão mais abertas às 

discussões sobre o assunto e as ações preventivas estão mais presentes. No 

entanto, ouvir das pessoas que amamos ou conhecidas, que elas pensam nesse ato 

destrutivo pode ser surpreendente e há quem não consiga lidar com tal situação. O 

melhor conselho é ouvir quem está em sofrimento, sem julgamentos e não achar 

que são meras ameaças ou chantagens, e sim manifestações, avisos e alertas para 

o risco real. 

Por fim, devemos cuidar da saúde desses profissionais de enfermagem, pois 

são eles que proporcionam uma qualidade de vida a outras pessoas. 
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