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COVID-19, EQUIPE DE ENFERMAGEM E SAÚDE MENTAL:  UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

  

  

RESUMO  

Objetivo: Identificar o impacto da covid-19 na saúde mental dos profissionais de 

enfermagem que atuam no isolamento contra Covid-19.  Metodologia: O estudo 

trata-se de revisão integrativa, a mais ampla abordagem metodológica referente às 

revisões. A busca foi realizada nas bases da Lilacs e Scielo, totalizando, após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 15 artigos selecionados. Resultados: 

Após revisão de literatura, observou-se que os profissionais de enfermagem foram 

os profissionais mais afetados por esse cenário, sendo que, destaca-se o maior 

número de problemas psicológicos e mentais. Os índices médios de sintomas de 

ansiedade, medo e depressão se mostraram mais presentes de forma média a 

severa, destacando-se: a ansiedade (28,8%), depressão (16,5%) e estresse (8,1%) 

respectivamente. A equipe de enfermagem trabalha na linha de frente, lidando 

diariamente com o medo do desconhecido, da exposição, do contágio, do medo e 

inseguranças. Conclusão: O trabalho dos profissionais de saúde é fundamental 

para a qualidade de vida da população, e por isso, é imprescindível o 

acompanhamento dos fatores estressantes que configuram risco para a saúde 

mental desses profissionais, como as condições de trabalho, carga horária extensa, 

pouco suporte psicológico e contato direto com infectados. Identificando as táticas 

de enfrentamento utilizadas para a manutenção da saúde mental dos profissionais 

de enfermagem, de modo a contribuir para o bem-estar físico e mental deste grande 

grupo.  

  

Descritores: Saúde mental, Covid-19, Profissional de saúde, Enfermagem, 

Pandemia.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

 A doença causada pelo novo coronavírus (abreviada como Sars-CoV-2 ou 

COVID-19), a COVID-19, repercutiu uma pandemia de difícil controle. O cenário 

inicial foi Wuhan, na China, no período de dezembro de 2019, porém logo em março 

de 2020 já havia casos confirmados em todos os continentes (DANTAS, 2021).  No 

Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi identificado em 25 de fevereiro de 2020, e 

de acordo com os dados do Ministério da Saúde, em agosto, o país já registrava 

3.057.470 confirmados e 101.752 mortos, ocupando o segundo lugar em números 

absolutos no mundo (BRASIL, 2020).  Desde a pandemia da influenza H1N1, a 

Covid-19 passou a ser uma das mais severas síndromes respiratórias, não sendo 

apenas um fenômeno biológico, mas também um evento que afetou a sociedade em 

todos os seus níveis de intensidade e propagação. Uma das consequências da 

pandemia foi o desencadeamento de crises na saúde pública, tanto em países 

desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, bem como o agravamento da necessidade 

por assistência imediata, que sobrecarregou todos os níveis de atenção 

principalmente o terciário (hospitalar, medicina intensiva) (MAHASE, 2020; PEERI, et 

al., 2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020b).  A enfermagem, diante do 

cenário atual pandêmico, sobressaiu-se como profissão e emergiu como prática 

social. Essa prática reúne os elementos que compõem a vida humana nos seus 

múltiplos aspectos e visa à prevenção, promoção e reabilitação da saúde. Os 

profissionais de saúde compreendem a maior categoria profissional da área 

hospitalar e a mais presente junto ao paciente, com protagonismo dos profissionais 

da enfermagem, sejam eles, enfermeiros ou técnicos de enfermagem (PEREIRA, 

2020). Logo, este grupo está mais suscetível aos mais diversos impactos, inclusive 

psicológicos, devido a atuação na linha de frente. Em um contexto de pandemia 

essa realidade se agravou ainda mais.  

O crescimento do número de casos de coronavírus e o alto poder de 

contágio que a doença apresentou fez com que muitos profissionais de saúde se 

contaminassem e, até mesmo, adoecessem psiquicamente devido à vulnerabilidade 

da sua prática e alta responsabilidade frente a vida do outro. Além disso, o caráter 

inédito do distanciamento e isolamento social simultâneo, além dos elementos já 

citados, fez com que a pandemia recebesse o nome de „‟pandemia do medo e do 
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estresse‟‟, com alta prevalência de efeitos psicológicos negativos, especialmente a 

irritabilidade, a raiva, medo, insônia e a tristeza (ORNELL et al., 2020).  

 O significativo número de internações e de necessidades de leito de 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a incerteza dos tratamentos e da eficácia 

das medicações e, principalmente o desafio do distanciamento social promoveram 

grandes preocupações quanto ao colapso dos sistemas de saúde e 

consequentemente quanto ao risco de vida para a população de modo geral. Assim, 

se num primeiro momento acreditou-se que os serviços de saúde privados dariam 

conta da demanda para quem pagava por convênio de saúde, por outro lado, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) se mostrou fundamental para a tentativa de garantia 

de acesso à saúde da população brasileira de modo geral.   

 Tendo em vista a transmissão do COVID-19 de pessoa para pessoa se dar 

por meio da autoinoculação do vírus em membranas mucosas (nariz, olhos ou boca) 

e do contato com superfícies inanimadas contaminadas, foi necessário adotar 

medidas imediatas de prevenção e proteção. Com isso a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) preconizou medidas fundamentais de distanciamento social, uso de 

máscaras e a higienização das mãos como as mais eficientes para reduzir os 

impactos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Vale destacar que, 

reconhecidamente, a prática da higienização das mãos pela ação de fricção com 

água e sabão diminui a ocorrência das infecções preveníeis, reduzindo a 

morbimortalidade em serviços de saúde (KAMPF, 2020).  

 A vivência dos profissionais da saúde que atuam em contexto hospitalar, 

como profissionais da enfermagem, da medicina, do serviço social etc., durante a 

pandemia tem sido usada para aprofundar os estudos sobre a saúde mental desses 

grupos, com especial interesse nos reflexos no cotidiano dos serviços de saúde 

(DANTAS, 2021).  Diante disso, o trabalho diário e as vivências desses profissionais 

acrescentaram experiências ímpares em minha própria formação tanto prática, 

enquanto, técnica de enfermagem na unidade de internação, no hospital privado de 

Porto Alegre, quanto acadêmica na condição de graduanda de enfermagem do 9° 

semestre no Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) que compõem o 

Ecossistema Ânima Educação.  

 Dessa forma, a escolha do tema desse trabalho de conclusão de curso em 

enfermagem está relacionada com minha experiência enquanto profissional da 
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saúde, por ter presenciado na linha de frente os processos nos quais esse trabalho 

irá se aprofundar. O objetivo desse trabalho, portanto, é identificar o impacto da 

COVID-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem que atuam no 

isolamento contra a COVID-19.   

Para tanto, foi realizada uma revisão integrativa que incluiu artigos científicos 

e indexados nas principais bases de dados. Perante o exposto, justifica-se a 

relevância deste estudo, considerando a problemática apresentada frente ao cenário 

atual e o grande impacto na saúde mental de profissionais de enfermagem, bem 

como a necessidade de se construir estratégias de cuidados para os profissionais da 

saúde, visando criar meios de cuidar de quem tem dedicado o seu cotidiano a cuidar 

da vida e saúde do próximo.   

  

OBJETIVO GERAL  

Identificar o impacto da Covid-19 na saúde mental dos profissionais de 

enfermagem, que atuam no isolamento contra COVID-19.  

  

OBJETIVO ESPECÍFICO   

Realizar revisão bibliográfica sobre o tema;   

Discutir os artigos científicos encontrados com base na literatura sobre o 

tema;   

 

2 MÉTODO  

  

Expõe-se, neste capítulo, os passos metodológicos que foram utilizados 

para o desenvolvimento do presente estudo de revisão, com o almejo de contemplar 

os objetivos propostos. O estudo trata-se de revisão integrativa, a mais ampla 

abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos 

experimentais e não experimentais para uma compreensão completa do fenômeno 

analisado. A revisão integrativa tem sido apontada como uma ferramenta ímpar no 

campo da saúde, pois sintetiza as pesquisas disponíveis sobre determinada temática 

e direciona a prática fundamentando-se em conhecimento científico (SOUZA; SILVA 

e CARVALHO, 2010).  
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 O primeiro passo para o desenvolvimento desta revisão integrativa foi a 

construção da pergunta norteadora “Quais os impactos da Covid-19 na saúde mental 

dos trabalhadores da enfermagem que atuam no isolamento contra covid em 

unidade hospitalar de internação?‟‟. Logo em seguida, realizou-se um levantamento 

no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), utilizando os descritores: Saúde 

mental, Covid-19, Profissional de saúde, Enfermagem, Pandemia. 

 O levantamento da amostra para esta pesquisa foi efetuado nas bases de 

dados SciELO e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), de acordo com os critérios de inclusão e exclusão a seguir: foram 

incluídos artigos científicos que estivessem disponíveis na íntegra, em português, 

gratuitos, relacionado ao tema, de modo que atendessem ao objetivo da pesquisa e 

que correspondessem ao período de 2020 a 2022. Foram excluídos do estudo: 

artigos estrangeiros, artigos repetidos nas duas bases, capítulos de livros, teses, ou, 

ainda, textos não científicos.  

 Na coleta de dados, após a pesquisa nas bases de dados, foram 

encontrados 60 artigos, sendo 40 artigos na LILACS e 20 artigos na Scielo. Em 

seguida foi realizada análise de títulos e leitura minuciosa dos resumos desses 

artigos selecionados e aplicados os critérios de inclusão e exclusão, sendo assim 

foram excluídos 45 artigos pois não se encaixavam dentro dos critérios.  

Por fim foram selecionados 15 artigos para realizar o estudo que debatiam 

saúde mental dos profissionais da saúde, especificamente, profissionais da 

enfermagem dentro do contexto pandêmico (FIGURA 1). Seguem abaixo os 15 

artigos salvos por meio de código (A1, A2, A3), representando o código “A” de artigo 

e o número, a ordem em que foram salvos.   
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CÓDIGO  ARTIGOS  

   
Artigos selecionados   

  
A1  DANTAS ESO, 2021. Saúde mental dos profissionais de saúde no Brasil no contexto da 

pandemia por Covid-19  
A2  TEIXEIRA et al, 2020. A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da 

pandemia de Covid- 19  
A3  DUARTE MLC, SILVA DG, BAGATINI MMC, 2021. Enfermagem e saúde mental:  

uma reflexão em meio à pandemia de coronavírus  
A4  SOUZA et al, 2021.Trabalho de enfermagem na pandemia da covid-19 e repercussões 

para a saúde mental dos trabalhadores  
A5  HELIOTÉRIO, 2020. Covid-19: por que a proteção da saúde dos trabalhadores e 

trabalhadoras da saúde é prioritária no combate à pandemia?  
A6  OLIVEIRA e SOARES, 2020. O impacto da pandemia de covid-19 na saúde mental das 

equipes de enfermagem no brasil e o enfrentamento frente a este desafio: revisão 

integrativa.  
A7  NASCIMENTO et al, 2021. Estratégias de enfrentamento para manutenção da saúde 

mental do trabalhador em tempos de Covid-19: Uma Revisão Integrativa  
A8  BEZERRA et al, 2020.O impacto da pandemia por covid-19 na saúde mental dos 

profissionais da saúde: revisão integrativa  
A9  SILVA et al, 2020.A saúde mental dos profissionais de saúde no contexto do covid-19  

A10  NABUCO, OLIVEIRA e AFONSO, 2020. O impacto da pandemia pela COVID-19 na 

saúde mental: qual é o papel da Atenção Primária à Saúde?  
A11  MOSER et al, 2021. Saúde mental dos profissionais da saúde na pandemia do 

coronavírus (Covid-19)  
A12  HORTA et al, 2021.O estresse e a saúde mental de profissionais da linha de frente da 

COVID-19 em hospital geral  
A13  SANTOS et al, 2021.Depressão e ansiedade em profissionais de enfermagem durante a 

pandemia da covid-19  
A14  QUEIROZ et al, 2021. ‘NOVO‟ da COVID-19: impactos na saúde mental de profissionais 

de enfermagem?  
A15  NAZAR et al, 2022. Quem cuida de quem cuida? Levantamento e Caracterização da 

saúde mental de profissionais da Saúde frente à pandemia do covid-19  
Tabela 1. Descrição dos artigos  

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.  
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3 RESULTADO e DISCUSSÃO  

  

A partir da leitura minuciosa dos principais resultados dos artigos incluídos 

no estudo, evidenciou-se determinado direcionamento aos impactos da pandemia 

por COVID-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem e as estratégias de 

enfrentamento utilizadas. Diante do exposto, emergiram-se duas categorias 

temáticas: Os impactos da pandemia por COVID-19 na saúde mental dos 

profissionais de enfermagem e as estratégias de enfrentamento para manutenção da 

saúde mental.  

3.1 Os impactos da pandemia por COVID-19 na saúde mental dos 

profissionais de enfermagem   

  

Os estudos apontam que quando se trata dos impactos causados pela 

pandemia por COVID-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem, vale 

ressaltar que toda a equipe de enfermagem é exposta durante a jornada de trabalho, 

pois está em contato direto com o paciente. Além disso, cada trabalhador que 

adoece torna-se um risco para a população, seja pela possibilidade de contaminar 

os indivíduos com os quais convive (como sua família), mas também porque se torna 

um trabalhador a menos, pela necessidade do afastamento/isolamento, o que 

consequentemente ocasionará uma sobrecarga maior aos demais profissionais os 

quais continuaram na luta contra o vírus (TEIXEIRA et al, 2020; DUARTE MLC, 

SILVA DG, BAGATINI MMC, 2021).   

A equipe de enfermagem trabalha na linha de frente, lidando a diariamente 

com o medo do desconhecido, da exposição, do contágio e inseguranças. Diante 

deste cenário de calamidade vários protocolos, manuais e mudanças foram 

realizados de forma abrupta e instantânea em diversos setores assistenciais. A 

necessidade de se adaptar muito rapidamente potencializou as demandas 

psicológicos e síndromes laborais desta categoria, que rapidamente precisou 

assumir o compromisso ético da sua profissão, prestar o cuidado em saúde, para 

uma doença sem tratamento, mesmo que pudesse se tornar um risco para si mesmo 

(PEREIRA, 2020).  

É relevante ressaltar que no ano de 2020 o país contava com 2.305.946 

profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Enfermagem (COFEN, 2020), 
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formando uma classe de número muito significativo. Destes, muito trabalham em 

ambiente hospitalar submetidos a experiências intensas, lidando de forma exaustiva 

com o medo, a dor, o sofrimento, a morte e as recuperações. Diante deste cenário 

reforça-se o surgimento de sofrimentos emocionais, observa-se que a depressão, 

isolamento, ansiedade e medos são alguns dos problemas mais evidenciados. 

(LANCET, 2020).  

Além disso, no período pandêmico as internações hospitalares aumentaram 

de forma significativa, gerando preocupações com o colapso da saúde e com a 

saúde daqueles que cuidam (FERGUSON ET AL., 2020). A preocupação se 

estendeu aos profissionais de enfermagem, pois esses apresentaram altos níveis de 

ansiedade e depressão. Diante desse contexto, a OMS alertou sobre a proteção dos 

profissionais de unidades de internação quanto ao estresse crônico, sinalizando o 

possível impacto na saúde mental desses indivíduos, e consequentemente poderiam 

provocar o comprometimento da realização de suas atividades diárias (YANG et al, 

2020).  

Os impactos da pandemia são de larga escala, pois além das demandas 

antigas há alto risco de contaminação pelo novo vírus, a possibilidade de contaminar 

algum familiar, a falta de equipamentos de proteção individual (EPI), além dos 

problemas éticos que potencializam o sofrimento psíquico dos profissionais que 

atuam na linha de frente, impactando dessa forma a saúde mental dos profissionais 

(SOUZA et al, 2021; HELIOTÉRIO, 2020; BEZERRA et al, 2020). 

Tendo em vista esses fatores, cabe mencionar, conforme abordado por A8, 

que os sintomas físicos relacionados à COVID-19 estão presentes de forma média a 

severa, destacando-se: a ansiedade (28,8%), depressão (16,5%) e estresse (8,1%) 

respectivamente (BEZERRA et al, 2020). Quando se fala de outras doenças, que 

podem ser causadas pelos altos níveis de desgaste profissional cita-se: a 

hipertensão arterial, náuseas, doenças cardiovasculares, entéricas e prejuízos ao 

sono (RIBEIRO; VIEIRA; NAKA, 2020).   

Diante disso, salienta-se que o grupo mais propenso a desenvolver 

desequilíbrios físicos, emocionais e mentais é o grupo das mulheres, pelo fato de 

serem maior número na enfermagem e de terem mais tarefas externas, como 

afazeres domésticos, cuidado com filhos e família, além de muitas vezes terem mais 

de um serviço (BEZERRA et al, 2020; SILVA et al, 2020). Ainda que não seja o 
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objetivo dessa pesquisa, é inegável que os maiores índices de adoecimento das 

mulheres e a sobrecarga feminina se relacionam com questões estruturais mais 

profundas sobre as relações de gênero no Brasil.   

Evidenciou-se que profissionais que acompanharam pacientes infectados, 

principalmente de unidades de internação, emergências e UTIs foram submetidos a 

vários fatores estressores, apresentando duplo risco: comprometimento físico e 

mental. O contato direto com a morte desenvolveu, em alguns casos, o estresse 

pós-traumático (TEPT), por esse motivo, foi necessário desenvolver maneiras de 

amenizar a dor e sofrimento em relação ao desconhecido (NABUCO, OLIVEIRA e 

AFONSO, 2020). Conforme abordado:   

 

Vivenciam tanto o medo de contrair a COVID-19 quanto de levar o 
vírus para entes queridos e pacientes saudáveis. Lidam ainda com a 
angústia e sensação de impotência relacionadas à limitação 
quantitativa e qualitativa dos testes diagnósticos e recursos 
terapêuticos para o coronavírus (NABUCO, OLIVEIRA e AFONSO, 
2020).  

  

Outra situação fortemente abordadas nos estudos foi o medo incessante de 

mudar de condição de profissional para paciente, devido às contaminações e mortes 

de colegas, evidenciado a sobrecarga emocional e os desajustes na saúde mental 

desses profissionais.   

O trabalho do profissional de enfermagem recebeu destaque no período 

pandêmico, pois essa classe trabalhava sem suporte adequado, uma vez que havia 

escassez de equipamentos de proteção, falta de medicamentos para tratamento 

específico, falta de ventiladores e até mesmo de oxigênio, levando o grupo ao 

extremo estresse. A escolha sobre as prioridades no atendimento de pacientes, 

frente a falta de recursos técnicos ou humanos, ocasionou o surgimento de 

sentimentos de cobrança, prejudicando a atuação diária em unidades de internação 

e de terapia intensiva (BORGES et al., 2021).  

Frente a esse necessário, entretanto, os profissionais de enfermagem foram 

construindo suas estratégias de enfrentamento, buscando saídas no cotidiano para 

as adversidades aqui citadas, as quais serão tratadas abaixo.  
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3.2 Estratégias de enfrentamento para manutenção da saúde mental 

dos profissionais de enfermagem  

  

A preservação da saúde mental dos trabalhadores da enfermagem no 

contexto pandêmico foi uma tarefa difícil, porém essencial para a preservação da 

saúde mental dos trabalhadores. O bem-estar dos profissionais de enfermagem era 

um aspecto fundamental para que os serviços de saúde continuassem operando, era 

urgente, portanto, a construção de estratégias de enfrentamento a fim de manter ou 

recuperar a saúde mental e fortalecer o trabalhador que convive direto com o 

paciente (NASCIMENTO et al, 2021; HORTA et al, 2021; NAZAR et al, 2022).  

É importante destacar que a comunicação e a interação interpessoal são 

atitudes de enfrentamento que ajudam a promover um bem-estar aos profissionais 

de enfermagem, pois o apoio em equipe impede a individualização, à 

competitividade e à insegurança (SILVA et al, 2020).  

A comunicação clara e direta é uma ferramenta de enfrentamento 

imprescindível, pois falar sobre o que se sente e como se sente nesse período de 

incertezas e dores é terapêutico. Uma outra estratégia utilizada foi realizar a 

mudança do ambiente e do aspecto de trabalho, porém todas essas mudanças 

ocorreram com auxílio da equipe para que promovesse o bem-estar a todos os 

envolvidos (SILVA et al, 2020).   

A política de atenção à saúde mental, apesar de precária em certos pontos, 

tem o potencial de atender situações emergentes como a vivida pelos profissionais 

de enfermagem, principalmente aqueles que trabalharam em unidades de internação 

tendo vivência direta com pacientes infectados com COVID-19 (NASCIMENTO et al, 

2021).  

O acolhimento das demandas dos profissionais de saúde e a atenção à 

promoção da saúde mental prevê que deverão surgir planos e ações imediatas para 

rastrear e tratar casos de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, ideação 

suicida e outros agravos. É preciso que seja garantida uma assistência emocional 

contínua, pois sinais e sintomas podem perdurar por meses ou anos, provocando a 

exaustão emocional, conforme citado no A1 (DANTAS, 2021).  

É de grande valia que sejam encontradas estratégias eficazes para lidar com 

o estresse, impactando os resultados positivos para a saúde mental. O apoio social 
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pode proteger o indivíduo de condições estressantes e de um estado de saúde 

precário (HOU, 2020). Dentro deste contexto, surge a atuação dos gestores dos 

serviços de saúde, pois não são responsáveis somente pelo cuidado com o serviço 

em si, mas principalmente com os funcionários.   

Conforme PETZOLD (2020), os gestores desenvolveram estratégias de 

enfrentamento como: levar a sério o estresse psicológico, transmitir apreciação, 

promover o autocuidado e ofertar apoio profissional a fim de minimizar os impactos 

na saúde mental. Além disso, foi necessário criar ferramentas e fluxos que 

permitiram prevenir e promover a saúde mental dos profissionais de saúde, bem 

como identificar precocemente quaisquer demandas psíquicas desta categoria.   

Com essas estratégias foi possível valorizar e cuidar daqueles que atuam na 

linha de frente, construindo meios para que realizem o seu trabalho com mais 

tranquilidade (PETZOLD, 2020).  

  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O objetivo deste trabalho foi identificar os impactos da covid-19 na saúde 

mental dos profissionais de enfermagem, que atuam no isolamento contra COVID-

19. Neste processo foi possível analisar as produções que tratavam do tema e, 

assim, evidenciar os principais impactos causados e as formas de enfrentamento 

dos profissionais para uma melhor qualidade de vida.   

Durante o decorrer da pesquisa verificou-se que o crescimento do número 

de casos de coronavírus e o alto poder de contágio que a doença apresentou trouxe 

impactos psicológicos para muitos profissionais de enfermagem devido aos desafios 

do cotidiano dos serviços de saúde em uma pandemia.   

Evidenciou-se ainda que os profissionais de enfermagem foram submetidos 

a rotinas exaustivas, durante a pandemia por COVID-19, fato que ocasionou o 

surgimento de desequilíbrios emocionais e doenças laborais. Salienta-se que as 

novas rotinas que a pandemia trouxe eram permeadas por muito trabalho, mas 

também por várias situações que faziam os profissionais de enfermagem lidar de 

forma direta com o medo, a dor, o sofrimento, a morte e as recuperações.  
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Os impactos da pandemia foram de larga escala, pois além das demandas 

antigas o alto risco de contaminação pelo novo vírus, a possibilidade de contaminar 

algum familiar, a falta de equipamentos de proteção individual (EPI), bem como os 

problemas éticos potencializaram o sofrimento psíquico dos profissionais que 

atuaram na linha de frente, impactando dessa forma a saúde mental dos 

profissionais de enfermagem.   

Dentro deste contexto, várias estratégias de enfrentamento para 

preservação da saúde mental dos profissionais foram adotadas, tarefa difícil, visto 

que a saúde mental destes trabalhadores se encontrava desestabilizada. Uma das 

práticas importantes foi o incentivo à comunicação interpessoal, além da 

necessidade do surgimento de planos e ações imediatas para rastrear e tratar casos 

de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, ideação suicida e outros 

agravos. Ações essas que visaram uma assistência emocional de qualidade, de 

modo que pudesse garantir um cuidado aquele que cuida.  

Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir na 

implementação de ações de enfrentamento e medidas eficazes e imediatas para que 

a saúde mental dos profissionais de enfermagem seja preservada e cuidada. Este 

trabalho pode contribuir para que sejam desenvolvidas ações para a melhoria na 

qualidade da assistência a essa população tão significativa em número e 

importância. Diante disso, se faz necessário inserir nesse contexto meios para que 

realizem o seu trabalho com mais tranquilidade, na certeza de que não adoecerão 

ao promover saúde ao paciente.   

Por fim, destaca-se que futuros estudos poderiam investigar os impactos a 

médio e longo prazo da COVID-19 na saúde mental de enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que atuaram na linha de frente, bem como expandir a investigação a 

outras categorias envolvidos no cuidado da covid-19, tais quais fisioterapeutas, 

médicos, assistentes sociais, psicólogos etc.   
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