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Introdução. O trabalho da equipe de enfermagem é caracterizado como uma divisão de ofício extremamente 
detalhada, bem como por uma refinada gama de aptidões técnicas, em vários níveis de complexidade, no ambiente 
hospitalar os enfermeiros e técnicos em enfermagem podem estar sujeitos a condições inadequadas de trabalho, 
podendo provocar agravos de natureza física e psicológica à saúde do mesmo. Objetivo. Investigar indicadores de 
alterações cognitivas referentes ao comprometimento da memória e atenção em profissionais enfermeiros e técnicos 
de enfermagem. Metodologia. Foi efetuada uma revisão sistemática da literatura com pesquisa de artigos em 
língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados MEDLINE, SciELO, Fonte Acadêmica, PubMED e Academic Search 
Elite no período de janeiro a maio de 2016. Os descritores utilizados foram: Cognição; Enfermeiras e Enfermeiros; 
Técnicos de Enfermagem; Cognition; Nurses; Licensed Practical Nurses. Foram utilizados artigos que se enquadras-
sem como caso controle, estudos transversais e de coorte, publicados entre 2008 e 2016. Após análise dos critérios 
de elegibilidade, oito artigos se relacionavam diretamente com o tema do estudo. Resultados. Os artigos analisa-
dos relataram que o estresse e o desgaste com o trabalho são os principais fatores de risco à qualidade de vida dos 
trabalhadores de enfermagem. Os agentes estressores em ambiente hospitalar estão relacionados aos fatores ine-
rentes às atividades laborais, às relações entre estes profissionais e destes com a estrutura organizacional, podendo 
produzir modificações no estado cognitivo como o comprometimento da memória e da atenção, além de alterações 
osteomioarticulares, insatisfação, absenteísmo, baixos níveis de desempenho no trabalho e violência. Conclusão. 
Nos últimos nove anos os artigos apresentam uma reflexão crítica sobre a função dos enfermeiros e técnicos de enfer-
magem, identificando que os principais motivos de comprometimento cognitivo, em especial da memória e da atenção, 
são causados principalmente, por fatores extrínsecos, tais como: sobrecarga de trabalho, relações conflituosas com 
outros profissionais, insatisfação salarial e problemas familiares. Esses fatores levam estes profissionais a terem um 
aumento de cargas laborais, acarretando em doenças físicas, psíquicas e emocionais. 
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