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Fatores associados à depressão relacionada ao trabalho de 
enfermagem

Marcela Luísa Manetti
Maria Helena Palucci Marziale

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto 

Resumo

ao trabalho de enfermagem e caracterizar fatores desencadeantes e estratégias utilizadas para a prevenção 

Abstract
Aspects associated to work-related depression on nursing staff

A

de trabalho são preocupantes, devido ao aumento de sua preva

enfermeiras, os professores, as assistentes sociais, entre outras 

burnout
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prolongamento de sentimentos negativos e a incapacidade 

burnout do enfermeiro, 

da realização de novos estudos direcionados à população pro

fermagem, utilizando as variáveis depressão, estresse e burnout,

Uma investigação apontou o trabalho noturno como fator 
de risco para o desenvolvimento da depressão maior
fermeiras intensivistas com depressão não apresentavam um 

apresentados por trabalhadores de enfermagem, foi constatado 

fermagem teve diagnósticos relacionados a transtornos mentais 

transtornos de 
humor afetivos transtornos neuróticos, transtornos 
relacionados com o estresse e transtornos somáticos
e os transtornos mentais e de comportamento devido ao uso de 
substâncias psicoativas
diagnósticos foram vinculados a patologias legalmente consi

segunda causa da demanda de atenção prestada pelo Serviço de 

em atendimento ambulatorial, assistem aos empregados dessas 

entre trabalhadores de enfermagem e caracterizar os fatores 
desencadeantes e as estratégias utilizadas para a prevenção do 

Material e método

International Scien-
ce Index Web of Knowledge 

Natio-

depressive 
disorder, nursing, nursing staff, mental health, occupational 
health, work, e workplace

Critérios de inclusão

Critérios de exclusão
em idiomas diferentes aos dos inclusos, publicação anterior a 

Resultados
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A depressão nos trabalhadores de enfermagem foi estudada 

pectos psicossociais do trabalho, as estratégias de enfrentamento 
desenvolvidas pelo trabalhador, o burnout

produzido pelo autor para a avaliação do construto depressão

cados instrumentos psicométricos validados para a mensuração 

população em geral, devido aos diferentes critérios diagnósticos 

Studies Depression

Checklist

subdivididos em fatores desencadeantes internos e externos ao 

Tabela 1
Freqüência dos fatores relacionados à depressão, segundo a origem dos estudos (1995-2005; N = 10)

Nacional
f %

Internacional
f %

Total
f %

Fatores internos ao ambiente de trabalho
Organização do trabalho 04 18,2 11 50,0 15 68,2
Relações sociais de trabalho 01 4,5 04 18,2 05 22,7
Condições de trabalho 02 9,1 - - 02 9,1
Total 07 31,8 15 68,2 22 100,0

Fatores externos ao ambiente de trabalho
Características sócio-demográficas 04 25,0 04 25,0 08 50,0
Características individuais - - 04 25,0 04 25,0
Categoria profissional 03 18,7 - - 03 18,7
Apoio familiar - - 01 6,3 01 6,3
Total 07 43,7 09 56,3 16 100,0

Conseqüências para o trabalhador / instituição
Desgaste/ tensão no trabalho 01 10,0 02 20,0 03 30,0
Prejuízo na saúde física e/ou psíquica 01 10,0 02 20,0 03 30,0
Absenteísmo - - 01 10,0 01 10,0
Insatisfação no trabalho 01 10,0 - - 01 10,0
Qualidade da assistência prestada - - 01 10,0 01 10,0
Rotatividade - - 01 10,0 01 10,0
Total 03 30,0 07 70,0 10 100,0

Estratégias de prevenção
Programas de Atenção a Saúde dos
Trabalhadores 02 18,2 02 18,2 04 36,4

Gerenciamento adequado do trabalho - - 02 18,2 02 18,2
Gerenciamento da depressão trabalho 01 9,1 01 9,1 02 18,2
Treinamento de chefias/ supervisores 01 9,1 01 9,1 02 18,2
Promover clima de trabalho favorável - - 01 9,1 01 9,1
Total 04 36,4 07 63,6 11 100,0

Depressão relacionada ao trabalho de enfermagem
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estruturações organizacionais, sobrecarga de trabalho, problemas 

As estratégias propostas para a prevenção ou minimização 
dos danos foram a implementação de programas de atenção à 

Discussão

,

ções biológicas, ao excesso de calor, ao sistema de plantões, à 
excessiva carga horária de trabalho, e à organização do trabalho 

psiquicamente

mento, a possibilidade de participação na gestão e a concepção 

maior sofrimento relacionado ao trabalho, menor satisfação no 
trabalho, menor intenção de permanecer no emprego, e humor 

fator de risco para o desenvolvimento de depressão e problemas 

Entretanto, os resultados encontrados em estudo realizado 

de insegurança no trabalho e à instituição de atuação do pro

correlação negativa com apoio social, entendido como o suporte 
oferecido pelos superiores, colegas de trabalho e familiares 

A sobrecarga de trabalho e os problemas na escala geram 
efeitos negativos na capacidade funcional e moral entre os 

satisfação, a menor intenção de permanecer no emprego, o au

execução das tarefas, reportam maior intenção de permanecer no 

trabalhadas na semana, o tipo de unidade, o tipo de treinamento 
recebido, a escala de trabalho, bem como a idade e a carga de 

A insegurança no trabalho contribui para a utilização do 
enfrentamento do tipo fuga
pessimismo, e foi considerado como precursor da depressão 
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enfermeiras precisam desenvolver estratégias de enfrentamento 

enfermagem, apresentou correlação positiva com sexo feminino 

A associação direta entre a renda familiar mensal e o aumen

positivamente com a exaustão emocional, e forte e negativa

burnout

tamento trazidas para o trabalho são importantes precursores 

Conseqüências para o trabalhador e a instituição

vos alteram a capacidade funcional e moral dos trabalhadores de 

A depressão, avaliada em trabalhadores de enfermagem no 
burnout,

a desenvolverem burnout
lecimento da depressão relacionada ao trabalho e as suas con

Estratégias de prevenção

trabalho estão associadas a uma melhor e mais clara divisão do 
trabalho, entre os trabalhadores de enfermagem e os demais 

dos no suporte social no trabalho e na melhor comunicação entre 

trabalhadores, como o hospital, ao aliviar o estresse e o burnout

tarefas e das tecnologias adicionadas ao trabalho de enfermagem, 

utilização de estratégias apropriadas, visando à minimização do 
estresse e do burnout, o gerenciamento da depressão relacionada 

Depressão relacionada ao trabalho de enfermagem
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artigos divulgados nas principais bases de dados nacionais e 

Apesar da depressão não ser uma forma de adoecimento 

parte da população trabalhadora ou não e tem sido considerada 

desencadeantes associados podem estar relacionados a fatores 

a sobrecarga, serviço, os problemas na escala, a autonomia na 

As estratégias e propostas para a prevenção da depressão en
fatizam a melhora do suporte administrativo e do relacionamento 

redução do estresse relacionado ao trabalho, e a implantação de 
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