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RESUMO

A docência é uma profissão exercida há muitos séculos e requer envolvimento profundo do professor com o ensino e o aluno. Trata-se de uma 
tarefa árdua e de extremo nível de dedicação, a ponto de trazer esgotamento físico e mental a quem exerce. Diariamente o docente é desafiado a 
lidar com pressões da direção, ameaças, desvalorização profissional e salarial, sobrecarga de trabalho, riscos de desenvolvimento de doenças do 
trabalho, e até mesmo acidentes. Considera-se que enfermagem exerce importante papel de responsabilidade social na promoção da saúde do 
trabalhador, incluindo os docentes, levando em conta que as condições deste profissional, constantemente reivindicadas, são potenciais 
geradores de estresse e adoecimento, além da própria carga psicológica que a profissão requer como significativa a ponto de se tornar um risco 
para o afastamento do serviço, tornando importante a busca de conhecimento acerca deste assunto para atuar de forma eficaz diante do 
problema. Diante do exposto, este estudo propôs um levantamento bibliográfico sobre as pesquisas que envolvem distúrbios psíquicos menores 
em docentes da educação básica com o objetivo de conhecer a prevalência destes transtornos em docentes da educação básica. O objetivo geral 
foi conhecer a prevalência de distúrbios psíqauicos menores (DPM) em docentes da educação básica, segundo os estudos analisados na revisão 
de literatura. Objetivos específicos: estabelecer comparativos entre as evidências encontradas nos estudos, e verificar a correlação entre as 
demandas do trabalho docente na educação básica e as prevalências de DPM, a partir do Modelo Demanda Controle utilizando o inventário Job 
Content Questionnaire (JCQ).  Trata-se de um estudo exploratório de revisão bibliográfica sobre as pesquisas que envolvem distúrbios psíquicos 
menores em docentes da educação básica com o objetivo de conhecer a prevalência de DPM, ansiedade e depressão entre docentes da educação 
básica, segundo a literatura e verificar as relações entre DPM e as demandas psicológicas e de trabalho através do JCQ. Foram analisados dez 
artigos científicos selecionados por meio das bases de dados: BDEnf, SciELO, LILACs, MEDLINE, e periódicos CAPES. Após conclusão da coleta de 
dados foi realizada uma leitura seletiva dos artigos, que consiste em uma leitura mais aprofundada para seleção dos pontos mais importantes, e 
por fim uma leitura analítica organizando cada informação obtida nas fontes, com a finalidade de encontrar as respostas do problema, os achados 
de cada pesquisa foram comparados e discutidos com base no referencial relativo à problemática. Os dados foram apresentados através de 
tabelas comparativas usando o programa Microsoft Excel.  Dos estudos, 50% (n=5) apontaram um índice significativo de professores que 
lecionavam em outra escola e/ou exerciam outra atividade remunerada. Constatou-se em 60% dos estudos (n=6) para investigação de DPM que 
há maior prevalência dos distúrbios em professores cuja carga horária é maior que 20 horas semanais e que há crescimento relativo dos valores 
conforme a carga horária se eleva.  Questões importantes a serem observadas são a prevalência do sexo feminino na docência, mostrando índices 
mais elevados de acometimento em em 20% das pesquisas (n=2). Em relação ao JCQ, observou-se a existência da relação entre as demandas de 
trabalho e o controle do professor sobre as tarefas, indicando que docentes com altas demandas psicológicas possuem maior prevalência de 
distúrbios psíquicos menores. Através deste estudo, é possível observar a importante relação entre o trabalho e a saúde docente. As condições de 
trabalho e a forma como o professor, fisicamente e psicologicamente, reage às pressões e exigências diárias reflete no seu estado de saúde. 
Ademais é necessário que haja uma atenção maior às características desta profissão e ao estado de saúde destes profissionais.
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