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RESUMO 
Transtorno de ansiedade é uma condição psiquiátrica caracterizada por medo e 
ansiedade ou comportamento de esquiva desproporcionais à situação 
desencadeante, que persiste além do esperado em relação ao evento. 
Ocasionam importantes prejuízos ao indivíduo em função do sofrimento 
produzido, da piora da qualidade de vida e das restrições sociais que impõem. 
Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e 
explicativo, com o objetivo de descrever os fatores que contribuem para 
ocorrência de ansiedade entre os enfermeiros, identificando suas causas e 
consequências. O transtorno de ansiedade em enfermeiro ainda constitui um 

desafio para a prática clínica. A realização de diagnóstico preciso e eficaz torna-
se necessário para que o tratamento possa ser conduzido de forma correta.  
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ABSTRACT 
Anxiety disorder is a psychiatric condition characterized by fear and anxiety or 
elusive behavior disproportionate to the triggering situation, which persists 
beyond expected in relation to the event. They cause significant losses to the 
individual due to the suffering produced, the deterioration of the quality of life and 
the social restrictions that they impose. This study is a descriptive and 
explanatory bibliographical review, with the objective of describing the factors that 
contribute to the occurrence of anxiety among nurses, identifying their causes 
and consequences. Anxiety Disorder in Nurses is still an important challenge for 
clinical practice. Performing accurate and effective diagnosis becomes necessary 
so that the treatment can be conducted correctly. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 A ansiedade vem se tornando uma das doenças que mais tem acometido 

a população, sua elevada incidência tem despertado interesse dos especialistas 

pelo estudo e pesquisa sobre suas causas e tratamento (SILVA, 2011).  

 O processo de globalização vem influenciando na qualidade de vida da 

população positiva e negativamente, tendo ação direta sobre a saúde das 

pessoas. Por um lado, a internet e a revolução digital, possibilitando a 

comunicação entre pessoas de todas as partes do mundo em tempo real, os 

avanços da medicina, da robótica, entre outros. Por outro lado, novas tecnologias 

vêm proporcionando cada vez mais o sedentarismo, aumento de horas de 

trabalho diário, estudos, pesquisas, sempre sentado à mesa de computador ou 

de máquinas eletrônicas (BRAGA, et al.; 2010). 

 Pesquisas revelam que a presença e a intensidade dos sinais e sintomas 

de ansiedade, tais como: taquicardia, tontura, cefaléia, dores musculares, 

formigamento, suor, além de insônia, tensão, irritabilidade e angústia, podem 

trazer consequências prejudiciais para as condições de vida e de saúde da 

população afetada, uma vez que níveis elevados de ansiedade podem provocar 

percepções negativas quanto às habilidades motoras e intelectuais do indivíduo. 

Isso, por sua vez, interfere na atenção seletiva e na codificação de informações 

na memória, bloqueando a compreensão e o raciocínio (BRAGA, et al.; 2010).  

 Diante desse ritmo acelerado de vida, é gerada uma incerteza ou medo 

do que está por vir. Esses diversos fatores fazem com que, algumas pessoas 

desenvolvam o distúrbio conhecido como transtorno de ansiedade (LEITE, et al.; 

2016).  A par desta problemática este estudo apresentou o seguinte problema de 

pesquisa: De que maneira o transtorno de ansiedade pode interferir na vida do 

enfermeiro?  

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 
 

 Descrever os fatores que contribuem para ocorrência de ansiedade entre 

os enfermeiros, identificando suas causas e consequências.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Caracterizar o que é transtorno de ansiedade; 

 Evidenciar os principais fatores que desencadeiam ansiedade no 

enfermeiro;  

 Apresentar medidas que podem ser adotadas pelos enfermeiros contra a 

ansiedade, conforme os pressupostos científicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGIA  

 

 Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, 

sobre a atuação do enfermeiro no processo de gerenciamento na central de 

material e esterilização hospitalar. Os dados foram coletados de artigos 

científicos, monografias teses disponíveis nas bases de dados científicas online, 

BVS, LILACS e SCIELO.  

 Para a busca da literatura científica disponível, delimitou-se como 

palavras-chave: ansiedade, enfermeiros, qualidade de vida, transtorno de 

ansiedade. Portanto, após a identificação da literatura disponível, a fim de 

selecionar os artigos para leitura, delimitou-se como critérios de inclusão: artigos 

publicados entre os anos de 2008 até 2018, disponíveis integralmente na integra, 

e em português. Desta forma, a tabela 1, apresenta o quantitativo dos textos 

encontrados por critério de inclusão nas diferentes bases de dados.  

 

 Tabela 1: Quantitativo de textos encontrados, identificado por critérios de 

inclusão no estudo: 

Base de Dados Termos Resultados Estudos 
Selecionados 

BVS Enfermeiro” 

“Causas da 
ansiedade” 

21 02 

LILACS “Ansiedade” 

“Qualidade de 
vida” 

37 02 

SCIELO “Enfermagem” 

“Enfermeiros e 
ansiedade” 

48 04 

  

 Após a identificação dos 106 textos, foi realizada a leitura dos resumos 

para selecionar os artigos que discutiam sobre os fatores que contribuem para 

ocorrência de ansiedade entre os enfermeiros, identificando suas causas e 

consequências. Destes, foram excluídos textos repetidos, estudos publicados 

anos anteriores a pesquisa, estudos que não comtemplem a temática proposta, 



material incompleto e referências duplicadas. Foram selecionados 08 artigos, 

que tratavam sobre a temática estudada, conforme apresentado no quadro 1.  

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Quadro 1: Síntese dos artigos científicos selecionados para a discussão dos 
dados: 
 

Itens Autor/Ano TÍTULO DO ESTUDO  OBJETIVO GERAL 

1 SARDINHA, et al.; 2011 Prevalência de transtornos psiquiátricos 

e ansiedade relacionada à saúde em 

coronariopatas participantes de um 

programa de exercício supervisionado 

Identificar a prevalência de transtornos 

psiquiátricos e a presença de ansiedade 

relacionada à saúde e de ansiedade 

cardíaca em coronariopatas 

participantes de um programa de 

exercício supervisionado. 

2 LANTYER, A. S; 

VIANA, M. B. 

PADOVANI, R. C.  

2013 

Biofeedback no tratamento de 

transtornos relacionados ao estresse e à 

ansiedade: uma revisão crítica 

Analisar criticamente a literatura 

científica de 2008 a 2012 sobre o uso e 

a eficácia do biofeedback como 

tratamento ou intervenção terapêutica 

nos transtornos de ansiedade ou em 

transtornos relacionados ao estresse e 

à ansiedade. 

3 BOTTA, et al.; 2017 

 

Transtorno de ansiedade generalizada 

sob a ótica da teoria cognitivo 

comportamental.  

Encorajar seus pacientes a entenderem 

seus problemas para em seguida 

identificar novas formas de enfrentá-los. 

4 GONÇALVES, et al.; 

2016 

Ansiedade no período pré-operatório de 

cirurgia cardíaca 

Caracterizar a ansiedade dos pacientes 

no pré-operatório de cirurgia cardíaca. 

5 GOYATÁ, et al.; 2016 Efeitos da acupuntura no tratamento da 

ansiedade; revisão integrativa. 

Avaliar as evidências científicas 

disponíveis na literatura sobre os 

efeitos da acupuntura no tratamento da 

ansiedade e a qualidade desses 

estudos. 

 

6 GONSALEZ, et al.; 2017 Ansiedade e depressão entre 

profissionais de programas de 

aprimoramento profissional 

Avaliar os níveis de ansiedade e 

depressão dos profissionais 

matriculados nos programas de 

aprimoramento e aperfeiçoamento de 

uma instituição pública do interior do 

Estado de São Paulo. 

7 LEMES, et al.; 2015 Estresse e ansiedade em trabalhadores 

de enfermagem no âmbito hospitalar 

Identificar sintomas relacionados ao 

estresse e ansiedade de profissionais 

de enfermagem que atuam em setor de 

clínica médica de um hospital público.  

8 LIMA, et al.; 2015 Fatores estressores e as estratégias de 

enfrentamento utilizadas por 

enfermeiros hospitalares: revisão da 

literatura 

Analisar a produção científica referente 

aos principais fatores estressores e as 

estratégias de enfrentamento utilizadas 

por enfermeiros hospitalares 

 



 Resultados evidenciam que os problemas de saúde mental embora ainda 

invisíveis para uma parcela da sociedade são bastante comuns nos serviços de 

saúde, exigindo dos profissionais esforços redobrados para definição e 

adequação de terapias e estratégias nas práticas do cuidado.  

 A ansiedade pode ser definida como uma condição orientada para o 

futuro, caracterizada por: apreensão relativa à percepção de não poder controlar 

ou prever eventos potencialmente aversivos, sintomas corporais de tensão física 

e desvio do foco de atenção para esses eventos potencialmente aversivos ou às 

respostas afetivas eliciadas por eles (DESOUSA et. al., 2013).  

 Discutir sobre o cuidado, suas formas de ser e agir, é primordial para 

desenvolver nos profissionais de saúde, a necessidade de se autoconhecer e se 

reconhecer, a fim de valorizar o cuidar de si para poder cuidar do outro (SANTOS; 

RADUNZ, 2011).  

 São vários os fatores associados à ansiedade em enfermeiro: processo 

de trabalho e sobrecarga de trabalho; gestão de pessoas e da equipe 

multiprofissional; burocracia e papel administrativo; relacionamento interpessoal 

com a equipe multiprofissional; acessibilidade ao local de trabalho.  

 De acordo com o CID 10 (2008), a ansiedade caracteriza-se na 

classificação de doenças como F41. As manifestações de ansiedade não estão 

restritas a qualquer situação ambiental em particular, sendo caracterizadas por 

sintomas depressivos, obsessivos e com alguns elementos de ansiedade fóbica. 

A ansiedade é gerada perante várias situações, com acúmulo de problemas, 

horários a cumprir, lidar com doenças entre outras situações (BOTTA, et al., 

2017).  

 O trabalhador de enfermagem está exposto a diferentes estressores 

ocupacionais que afetam diretamente o seu bem-estar, como a longa jornada de 

trabalho, o número insuficiente de pessoal, a falta de reconhecimento 

profissional, a alta exposição do profissional a riscos, o contato constante com o 

sofrimento e a dor.  

 A ansiedade pode ser controlada com a adoção de novos hábitos de vida, 

ou seja, uma qualidade de vida melhor, onde faça parte de seu cotidiano 

atividades voltadas para o bem-estar físico, mental, psíquico, espiritual e social, 

partindo do princípio da prevenção.  

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho possibilitou descrever os fatores que contribuem para 

ocorrência de ansiedade entre os enfermeiros, identificando suas causas e 

consequências. Desse modo, percebe-se que se torna necessário a iniciativa da 

alto direção, em discutir estratégias que possibilitem reduzir o desgaste dos 

profissionais enfermeiros, até mesmo políticas públicas de saúde no campo da 

saúde mental do trabalhador, pois a qualidade de vida no trabalho influencia na 

atenção prestada e na satisfação da prática profissional, podendo evitar o 

adoecimento e a absenteísmo no trabalho.  
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