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RESUMO: 

Introdução:  O trabalho exerce um papel importante na inserção do cidadão no mundo e na sociedade, 

independente da função desempenhada. Se entende por “profissionais da saúde” todos que atuam em 

espaços ou estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, ou seja, todos os servidores que atuam nos 

serviços ligados à saúde. Objetivo: Compreender quais são os fatores que afetam a saúde psicológica dos 

profissionais de saúde. Quanto aos objetivos específicos, buscou-se verificar possível adoecimento dos 

profissionais de saúde em meio à pandemia de COVID-19 e os meios de prevenção, e ainda enumerar 

possíveis estratégias que possibilitem contribuir com a prevenção dos transtornos de doenças psicológicas 

nesse público. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa do tipo bibliográfica, com abordagem qualitativa. 

Resultados: Esse público profissional vivenciou situações que deixaram registradas muitas marcas de 

dores, sofrimentos, registros de doenças, e até mesmo a perda de vidas, com as extensas jornadas de 

trabalho, condições ambientais nem sempre adequadas e muita insegurança e medos. Logo, com base nos 

dados e a ideia dos efeitos nocivos da pandemia, o cenário trouxe uma verdadeira catástrofe na saúde 

mental, dados que ainda não se consolidou integralmente pelo fato de o evento permanecer em curso. 

Conclusão: Ficou evidente que as consequências desses trabalhos repercutem sobre a saúde dos 

profissionais, que são submetidos a condições inadequadas de trabalho, colocam suas vidas em risco e 

diminuem a qualidade dos serviços prestados. Assim, embora a pandemia tenha imposto novos desafios à 

atuação dos profissionais de saúde do Brasil e do mundo inteiro, ela também veio para destacar um 

problema que já existia e que é muito comum: a falta de condições adequadas de trabalho. 
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