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RESUMO
Objetivos: Este trabalho tem como objetivo descrever as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no
enfrentamento ao novo coronavírus e identificar o impacto na saúde mental desses profissionais em meio à pandemia,
baseado na literatura. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, que teve como base de dados a Biblioteca Virtual
de Saúde (BVS). Utilizou-se os descritores: Coronavírus, Enfermagem e saúde do trabalhador. Foram selecionados
artigos completos em língua portuguesa publicados no ano de 2020, a partir do início da pandemia. Ao fim da aplicação
dos critérios anteriormente descritos, emergiram 8 artigos. Com a análise final, foram descartados materiais duplicados
e que não atendiam a temática, totalizando assim 4 artigos. Resultados: Na análise de dados foram estabelecidas
duas categorias temáticas: Condições de trabalho em tempos de pandemia da COVID-19 e O desgaste da equipe de
enfermagem diante do cenário de saúde atual. Conclusão: Conclui-se que os profissionais de enfermagem merecem
o suporte adequado para exercerem suas funções e habilidades de maneira satisfatória. Esse suporte se traduz em
melhores condições laborais para o pleno exercício da profissão, abrangendo desde o fornecimento adequado de EPIs
até a valorização profissional, com salários dignos e condições de descanso.
Palavras-chave: Coronavírus; Enfermagem; Trabalhador; Saúde Mental; Psicossocial.

ABSTRACT
Objectives: This study aims to describe the working conditions of nursing professionals in coping with the new
coronavirus and to identify the impact on the mental health of these professionals in the midst of the pandemic,
based on the literature. Methods: This is an integrative review, whose database was the Virtual Health Library (VHL).
The descriptors were used: Coronavirus, Nursing and occupational health. Complete articles in Portuguese published
in the year 2020, from the beginning of the pandemic, were selected. At the end of the application of the previously
described criteria, 8 articles emerged. With the final analysis, duplicate materials that did not meet the theme were
discarded, thus totaling 4 articles. Results: In the data analysis, two thematic categories were established: Working
conditions in times of the COVID-19 pandemic and The wear and tear of the nursing team in the current health
scenario. Conclusion: It is concluded that nursing professionals deserve adequate support to exercise their functions
and skills in a satisfactory manner. This support translates into better working conditions for the full exercise of the
profession, ranging from the adequate supply of PPE to professional enhancement, with decent wages and rest
conditions.
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INTRODUÇÃO
No início deste ano a Organização
Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência
em saúde pública de caráter internacional, em
virtude do surgimento do novo coronavírus
denominado Sars-CoV-2, que por possuir alta
transmissibilidade, rapidamente disseminouse por todos os continentes. Além disso, o
pouco conhecimento a respeito da doença
denominada COVID-19, sua patogênese e
tratamento eficaz são algumas das barreiras
encontradas em âmbito mundial1.
A Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) e a OMS informaram que ao todo são
7.145.539 casos confirmados de COVID-19
no mundo (105.621 novos em relação ao dia
anterior) e cerca de 408.025 mortes (3.629
novas em relação ao dia anterior) até o dia
10 de junho de 20202. Além disso, de acordo
com o boletim epidemiológico do Ministério
da saúde, publicado no dia 10 de Junho de
2020, o Brasil possui cerca de 772.416 casos
confirmados, 32.913 casos novos e 39.680
óbitos sendo 1.274 apenas nas últimas 24
horas3.
Sendo assim, na tentativa de conter a
disseminação do vírus, representantes mundiais
determinaram o isolamento social, contudo são
os profissionais de saúde que atuam na linha
de frente no combate ao vírus, sendo então
os mais expostos aos riscos e que possuem
maiores chances de contaminação4.
Os profissionais de saúde são os mais
vulneráveis aos aspectos emocionais, visto que
estão presentes no seu cotidiano os sentimentos
como impotência, fracasso, estresse, incertezas

sobre a doença e tratamento, medo de contrair
e transmitir o vírus, dificuldade de lidar com
perdas de seus pacientes, além das condições
laborais inadequadas e sobrecarga de trabalho5.
Com o atual cenário é marcado pela sobrecarga
de trabalho para os profissionais que estão na
linha de frente no combate a pandemia, sendo
evidenciada pelas jornadas exaustivas, que
ultrapassam os limites humanos, interferindo
nas necessidades fisiológicas e emocionais
destes profissionais, comprometendo também
a sua segurança ocupacional1.
Vale ressaltar que a enfermagem é
historicamente vista como uma profissão
marcada pela desvalorização e que luta há
muitos anos por condições de trabalho mais
favoráveis e justas eque no atual cenário passou
a ser vista como protagonista da luta contra o
novo coronavírus. Porém, esse protagonismo
muitas vezes está associado ao adoecimento
destes profissionais, tendo repercussões na
saúde física e mental sendo marcado pelo
crescente número de casos confirmados e
óbitos6.
Com base no que foi apresentado, os
objetivos do presente estudo são descrever
as condições de trabalho dos profissionais
de enfermagem no enfrentamento ao novo
coronavírus descritos na literatura científica e
identificar o impacto na saúde mental desses
profissionais.
Esta pesquisa se justifica pela necessidade
de discutir a temática, principalmente na atual
situação de saúde em nível mundial, além do
estímulo ao pensamento crítico-reflexivo, pois
com os saberes descritos e analisados, será
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possível promover uma melhor compreensão
acerca da saúde mental destes profissionais e
assim levar mudanças aos diversos cenários de
cuidado prestado por esses profissionais.
A relevância do presente estudo se
dá pela necessidade de direcionar um olhar
integral para o profissional de enfermagem
que atua no combate ao coronavírus, não se
limitando apenas à sua condição clínica, mas
também à sua saúde mental e às consequências
emocionais que o mesmo pode desenvolver,
fazendo ampliar a discussão e os aspectos
relacionados às vivências dos profissionais no
contexto da pandemia.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo do tipo revisão
integrativa com abordagem qualitativa, que
teve como base de dados a Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS), onde foram identificados
materiais que tratam das repercussões da
pandemia na saúde mental dos profissionais de
enfermagem.
A finalidade da revisão integrativa
é analisar de forma ampla a literatura a
fim de propor discussões com base em
métodos e resultados de pesquisas, visando
o desenvolvimento de um pensamento
crítico e reflexivo para que se desenvolva
um conhecimento aprofundado acerca do
fenômeno a ser estudado7, 8.
A revisão integrativa deve ser
direcionada através das seguintes etapas: 1)
Estabelecimento de hipótese ou questão de
pesquisa; 2) Amostragem ou busca na literatura;
3) Categorização dos estudos; 4) Avaliação dos

estudos incluídos na revisão; 5) Interpretação
dos resultados; 6) Síntese do conhecimento ou
apresentação da revisão7,8.
Esta revisão tem a seguinte indagação
de pesquisa: Quais evidências observadas na
literatura apontam para as repercussões a saúde
mental dos profissionais de Enfermagem?
A estratégia de identificação e seleção
dos artigos originou-se através da busca na
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), no mês
de junho de 2020. Iniciou-se a busca pelos
descritores em ciências da saúde (DeCS),
sendo eles: Coronavírus; Enfermagem; Saúde
do Trabalhador. Em seguida, foram utilizados
os seguintes critérios de inclusão de artigos:
texto completo disponível na íntegra, em língua
portuguesa, no formato de artigo completo e
com recorte temporal a partir do decreto de
pandemia no cenário brasileiro (2020). Da
busca emergiram 6 artigos. Com os critérios
de exclusão foram descartados materiais
duplicados e que não atendiam a temática,
totalizando 4 artigos. Estes passaram por uma
leitura detalhada para a construção do conteúdo,
destacando aqueles que correspondem ao
objetivo proposto pelo estudo, com intuito de
organizar os dados de acordo com a proposta
inicial.
Para melhor compreensão, foi elaborado
um quadro contendo as características dos
artigos analisados incluindo título, autores, ano
de publicação, periódico, qualis, objetivos e
método (Quadro 1). Em seguida, a análise dos
materiais se deu a partir da formação de grupos
por similaridade sob forma de categorias.
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RESULTADOS
De acordo com os artigos analisados,
foram elencadas as seguintes categorias:
Categoria 1 – Condições de trabalho
em tempos de pandemia da COVID-19
As condições laborais dos profissionais
de enfermagem são caracterizadas por
longas jornadas de trabalho, desvalorização
profissional, conflitos interpessoais, ritmo
de trabalho intenso entre outros fatores
que acarretam o desgaste físico e mental.
Diante do cenário epidemiológico atual, essas
situações têm sido potencializadas pelo déficit
de EPIs adequados e pelo número de pessoas
infectadas9.
Os profissionais de enfermagem se
deparam com uma realidade bem difícil: a falta
de estrutura, apoio logístico e de materiais,
sendo condições que interferem diretamente
para uma assistência segura aos profissionais6.
Apesar do contexto de pandemia, isso não
impossibilita uma discussão política acerca da

jornada de trabalho e piso salarial, sendo pautas
fundamentais e reinvindicações antigas da
categoria. Ademais, o adicional de insalubridade
é indispensável nesse momento6. Assim,
repensar a escala de trabalho contribui para a
diminuição do desgaste físico e emocional dos
profissionais9.
Os
planos
contingenciais
de
enfrentamento do Sars-CoV-2 tanto estaduais
quanto institucionais contemplam de forma
esclarecedora no que diz respeito às normas,
procedimentos e padrões que precisam ser
seguidos. Em contrapartida, não está incluso
o cuidado de quem o presta, desconsiderando
a questão multifatorial sobre o adoecimento
biopsicossocial dos milhões de profissionais de
enfermagem6.
A adaptação dos profissionais da linha
de frente tem sido um desafio nesta pandemia.
Intervenções como: prestar atendimento ao
cliente suspeito ou confirmado, a carga horária
de trabalho, paramentação, uso correto de
EPIs e aumento da complexidade assistencial,
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denotam grandes preocupações10.
Os

profissionais

de

enfermagem

presenciam um dilema ético e moral ao
acompanhar os pacientes que não dispõem de
EPIs adequadamente, pondo a sua vida e dos
mesmos em risco inclusive dos seus familiares.
No entanto, a negação do atendimento a esses
pacientes em estado de urgência/emergência
possui uma grande responsabilidade criminal9.
Na China, um fator que contribuiu para a
contaminação dos trabalhadores foi a falta de
proteção adequada, sendo justificado pela falta
de conhecimento do patógeno. Posterior a isso, a
exposição constante a pacientes potencialmente
contaminados, jornadas de trabalho intensas
e complexas, redução das pausas e descanso,
aumentaram de forma indireta a possibilidade
de infecção dos profissionais de saúde devido
o comprometimento do autocuidado. Vale
ressaltar que a falta de EPIs também foi uma
realidade no contexto chinês11.
A

Norma

Regulamentadora

de

Segurança e Saúde do Trabalho em Serviços de
Saúde (NR32), dispõe sobre a obrigatoriedade
do
EPI

empregador,
quantitativo

prover

ao

suficiente,

empregado
sendo

eles

descartáveis ou não, desde que necessários
para o desenvolvimento para as atribuições do
trabalho. Além disso, tem o dever de prestar
capacitação contínua e a garantia de proteção
ao trabalhador quando houver alterações nas
condições de exposição a agentes biológicos11.

Categoria 2 – O desgaste da equipe
de enfermagem diante do cenário de saúde
atual
De acordo com a Organização Mundial
de Saúde (OMS) e Conselho Internacional de
Enfermeiros existem aproximadamente 28
milhões de profissionais de enfermagem no
mundo. No Brasil, essa população é representada
por mais de 2 milhões de profissionais que
atuam em todos os munícipios em diferentes
estruturas organizacionais do sistema de saúde,
sendo eles: ambulatórios, hospitais, unidades
de saúde da família, unidades de pronto
atendimento, urgência e entre outros6.
A profissão tem como o marco o
cuidado e esse processo não se dá apenas com
o desenvolvimento de habilidades técnicas, mas
envolve o conhecimento científico, sentimentos
e emoções. Nesse contexto, diante do cenário
atual de pandemia, o desgaste físico e mental é
comumente identificado nesses profissionais9.
São eles que atuam na linha de frente no
processo de cuidar no combate a pandemia do
COVID-19, pois são os que acompanham o
paciente 24 horas, sendo os mais vulneráveis à
infecção pelo novo Sars-Cov-26.
Com o aumento do número de óbitos
e as situações estressoras vivenciadas nesses
ambientes, com a presença de pacientes com
alta capacidade de transmissão viral, faz-se
necessário prestar uma assistência cautelosa
não só em procedimentos técnicos, como na
paramentação e desparamentação de acordo
com as recomendações científicas9.
Assim, são inúmeros sentimentos que
florescem frente a esse contexto, tais como:
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angústia, medo, raiva, preocupação, sentimento
de impotência, entre outros. Esses sentimentos
são advindos de incerteza pelo futuro9.
Em meio à atual pandemia, é
fundamental o alerta para a saúde mental
desses profissionais, que tendem ao risco de
desenvolver a síndrome de Burnout, já que
vivenciam esse cenário com insegurança,
medo e apreensão diante do avanço da doença.
Os profissionais não temem somente sua
contaminação, assim como a transmissão para
os seus familiares10.
Com o objetivo de garantir a segurança
dos seus familiares, é preciso que os profissionais
de enfermagem realizem procedimentos de
higienização diferenciados em suas moradias,
comprar ou fabricar seus EPIs pelo medo da
escassez destes nos locais de trabalho9.
Ainda que sejam tomadas as medidas
de prevenção, os profissionais passam por
situações que outrora jamais vivenciaram,
diante de difíceis decisões que podem gerar
danos psicológicos a longoprazo, ocasionados
por danos morais9.
Os profissionais temem ainda a
continuidade de outras doenças além da
COVID-19, aumentando a possibilidade
da ocorrência de um colapso no sistema de
saúde nacional, e também as preocupações
trabalhistas e econômicas diretamente ligadas
as recomendações de distanciamento social10.
Assim, foi publicado recentemente pela OMS
um guia de orientações de cuidados à saúde
mental de vários grupos, inclusive para os
profissionais de saúde que estão frente a
essa situação lidando com estresse e pressão,

correndo risco de adoecimento e gerando
sérios problemas a sua saúde mental10.
CONCLUSÃO
O novo coronavírus se apresenta
como um problema de saúde pública mundial
e deve ser enfrentado como tal, vistos os
impactos causados por este, entre eles, sociais,
econômicos e biológicos, tornando necessário
um olhar diferenciado para as necessidades das
populações que adoecem.
No cenário dos serviços de saúde,
além dos usuários infectados com a doença,
estão os profissionais de enfermagem que
prestam o cuidado e a assistência necessária
para a recuperação dos doentes. Estes são
imprescindíveis no combate à COVID-19 e
merecem o suporte adequado para exercerem
suas funções e habilidades de maneira
satisfatória.
Esse suporte se traduz em melhores
condições laborais para o pleno exercício da
profissão, abrangendo desde o fornecimento
adequado de EPIs até a valorização profissional,
com salários dignos e condições de descanso,
haja vista o ritmo intenso das jornadas de
trabalho.
A fim de minimizar o estresse,
é importante que seja disponibilizado o
acompanhamento psicológico sempre que
necessário e a gerência deve estar sempre
presente, se dispondo à assistência aos colegas
de profissão através de uma escuta ativa e
humanizada. Também é recomendado que os
profissionais de enfermagem dialoguem com
seus amigos e familiares, exteriorizando e
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compartilhando seus medos e anseios.
Ademais, no ano dedicado à
enfermagem, é de extrema importância que
os direitos da categoria profissional sejam
assegurados e que as autoridades percebam a
urgência da assistência à saúde física e mental
da classe de profissionais que presta cuidados,
mas que estão suscetíveis ao adoecimento.
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OBSERVAÇÃO: Os autores declaram não
existir conﬂitos de interesse de qualquer
natureza.
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