Revista de Medicina e Saúde de Brasília

ARTIGO DE REVISÃO

Transtornos depressivos em profissionais de saúde
Depressive disorders in health professionals
Rafael Sanches Moreno Gomes 1, Camila Temporim de Alencar 1, Ingrid Wallau 1,
Ulysses Rodrigues de Castro 2

Resumo
A depressão é uma doença incapacitante e tem maior prevalência em profissionais de saúde.
Estudos relatam alta prevalência de transtornos depressivos entre os trabalhadores da saúde, como
médicos residentes, enfermeiros, estudantes de medicina e médicos graduados. Trabalhos mostram
que a população mais acometida por depressão são mulheres, na faixa etária de 40 anos e com longo
tempo de exposição a determinados trabalhos, como envolvimento com os familiares dos doentes, e
carga de trabalho excessiva. Esse estudo pretende destacar os fatores relacionados a depressão no
contexto laboral de profissionais da saúde e evidenciar como os transtornos depressivos deterioram
a qualidade de trabalho destes profissionais.
Palavras chave: depressão; pessoal de saúde; doenças profissionais

Abstract
Depression is a disabling disease and it is more prevalent among health professionals. Studies have
reported a high prevalence of depressive disorders among health care workers, such as medical
residents, nurses, medical students and medical graduates. Studies show that the population most
affected by depression are women aged 40 and with long time exposure to certain kinds of work,
such as involvement with patient’s family members of and excessive workload. This study aims to
highlight the factors related to depression in the employment context of health professionals and
demonstrate how depressive disorders deteriorate the quality of work of these professionals.
Key words: depression, health personnel, occupational diseases
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