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RESUMO

O trabalho enquanto dimensão da existência sempre existiu na sociedade dos homens. É um elemento que faz parte da vida do sujeito e que se 
apresenta tão antigo quanto ele, sendo apontado inclusive como a atividade que possibilitou o próprio processo de transformação das formas 
pré-humanas em humanas. Nas formações sociais coexistem diferentes modos de produção. Englobam a atividade industrial e comercial, tanto 
quanto a atividade cultural e política. O homem se renova à medida que o tempo exige tal mudança. Por meio do trabalho o homem pode 
transformar o mundo. É importante levar em consideração que as próprias noções de trabalho, assim como o mundo, também passam por 
transformações ao longo do tempo. Atualmente a globalização da economia de mercado e os processos de reestruturação produtiva têm 
provocado mudanças nas organizações de trabalho e nas formas de gestão, influenciando de forma incisiva a saúde e o bem-estar do trabalhador.  
Neste cenário a saúde do professor tem despertado especial interesse da comunidade científica, visto que tal profissão é considerada uma das 
mais estressantes na atualidade. A administração do conhecimento e a programação da inovação são capazes de produzir no docente a 
necessidade de demonstrar um bom desenvolvimento em seu trabalho, podendo resultar em desgaste psicológico, físico e emocional, levando a 
quadros de depressão, síndrome de burnout e sentimentos de insatisfação e/ou inaptidão profissional. No Brasil, a literatura científica sobre as 
condições de trabalho e saúde dos professores é ainda restrita. Quando procuramos por saúde docente do professor universitário da rede 
particular de ensino, a quantidade de artigos é ainda menor. Entendendo a universidade como uma instituição social comprometida com a 
formação de profissionais, técnicos e intelectuais de nível superior, para atender às crescentes demandas da sociedade em um dado contexto 
histórico; instituição esta que representa o quadro social da época em que existe e que exerce o papel de manutenção ou transformação social e 
que reflete o momento histórico e as diferentes forças sociopolíticas da realidade em que está inserida, identifica-se que a temática é atual e 
bastante inédita. A presente pesquisa pretende cobrir uma possível lacuna no conhecimento, descrevendo a produção científica existente na 
literatura sobre a saúde física e mental do docente da rede privada de ensino superior, publicada nos últimos 05 anos. O objetivo é realizar 
revisão sistemática de estudos sobre a saúde física e mental do docente da rede privada de ensino superior em literatura científica publicada 
entre os anos de 2014 a 2018. Estão sendo analisados artigos publicados nas seguintes bases de dados: SciELO Brasil, Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) Brasil, Pepsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),  nas línguas 
portuguesa e inglesa, utilizando como descritores saúde docente; saúde mental docente; universidade privada, assim como teacher health; 
mental health teacher; private university. Seguindo a metodologia PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses), foi realizada a primeira busca pelos artigos no período de 12/03/19 a 05/05/19. Após esta busca foram encontrados 673 artigos. 
Destes, somente 171 foram considerados, sendo 88 em inglês e 83 em português. Foram excluídos documentos que estivessem apresentados em 
duplicata entre as bases e cujo tema não contemplasse o objetivo proposto neste estudo.  Estes artigos estão sendo analisados, mas já sabemos 
que somente 25 tratam da realidade brasileira. Considerando que, de acordo com o último relatório INEP – Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2017) - são 209.442 professores da Educação Superior atuando na rede privada no Brasil, o número de 
artigos é bem pouco significativo. Os dados preliminares já indicam a necessidade de maiores estudos na área.
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