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THE PAIN OF WHO CARES FOR HEALTH: WHAT IS THE 
COMPASSION FATIGUE?

Background: Health workers get sick annually because of the 
characteristics and routine of their work and the peculiarity of 
dealing with the pain of others. Being sensitive and predisposed 
to care for the other suffering, involves empathy and compas-
sion. Continuous and prolonged exposure to this labor context 
can generate stress and exhaustion of the professional, due to 
prolonged affectation with the pain and suffering of others, which 
can cause fatigue through compassion. Objective: to reflect 
about compassion fatigue in the context of health. Methodology: 
bibliographic review. Results and discussion: Health profession-
als present a commitment that moves them to relieve and inter-
vene in the pain of the other. When the care is lived exhaustively 
and chronically, with the excessive use of compassion, it can di-
rectly affect the health of the worker, interfering in their quality of 
life and in the execution of their work, leading to fatigue by com-
passion. Final considerations: Fatigue of compassion can impact 
psychologically on health professionals and the ability to tolerate 
pain and suffering of the patient, interfering negatively in their 
work. Therefore, it is necessary that more research be devel-
oped in the different fields of professional work in health, aiming 
to stimulate reflections and actions focused on the quality of life 
of these professionals
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INTRODUCTION 

Labor market demands, economic oscillations 

and vulnerable working conditions bring serious 

psychic repercussions to the worker, interfering 

with the meaning of life and the construction of 

personal and professional projects. As a 

consequence, there are the marks of suffering in 

the worker and the manifestation of different 

occupational diseases.1 

Work has historically been associated with a 

negative perspective, being associated with 

sacrifice, burden. Etymologically, it originated 

from the Latin word tripalium, which is an 

instrument of torture. Work can also be a source 

of human identity and self-fulfillment from a more 

positive perspective.2 But what is noticeable is 

that work has occupied several hours of the 

individual's day, which in the hours of rest and 

free time are dedicated also to professional 

activities, trying to qualify more to stay in the job 

market and invest in their employability. This 

frantic search for better skills has generated 

exhausting conditions of personal and 

professional life, contributing to the illness of the 

worker. 2, 3 

It is difficult to have health and quality of life in a 

context where work occupies a large portion of 

the worker's time and does not always provide 

professional fulfillment, but may instead be a 

source of problems, dissatisfaction and even 

exhaustion. 1,4 Research with health 

professionals indicates that work overload, 

leadership profile, type of work performed, lack 

of opportunity to participate in the decision 

process, lack of interaction with staff, working 

hours, The goals to reach and deal with the 

patient's suffering are factors that generate 

physical and mental strain on the employee. 5, 

6, 7, 8 This is worrying, since the health of these 

professionals also needs to be the focus of 

attention, as they take care of sick people and 

need to be in a minimally healthy condition to 

perform their work activities. 7th 

In the daily work in health, the professional uses 

personal resources for effective professional 

practice. In this context, empathic understanding 

and compassion are used to deal with the 

suffering of others, enabling the best care to be 

offered to the patient and at the same time 

facilitating coping with stress situations. 

However, it is perceived that continuous and 

prolonged contact with stress before caring can 

lead the employee to exhaustion, causing a loss 

of effectiveness in their professional 

performance and a compromise of the ability to 

care and to receive others. This emotional state 

that the professional is in is called Compassion 

Fatigue.9 

Compassion fatigue is still a poorly studied 

theme in the health context, as it has been a 

more studied theme in catastrophe and war 

situations that generate psychological trauma. 

Given this, it is important to reflect on 

compassion fatigue in health professionals. 

OBJECTIVE 

Reflect on compassion fatigue in the health 

context. 

METHODOLOGY 

This is a literature review study about 

compassion fatigue in health professionals. This 

literature review enables the analysis of 

published research, access to knowledge of a 

given subject, as well as pointing out gaps that 

may encourage scientific studies. For this, the 

literature was collected and analyzed in articles 

and research from 2010 to 2018, based on the 

keywords: compassion fatigue, quality of life at 

work, health professionals. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Research reports that some health professionals 

express compassion and altruism in their 

professional activities, demonstrating the 

availability of pain and suffering. Compassion is 

understood as a state of zeal, concern for the 

welfare of another person in distress, and 

altruism is a social behavior of helping the other 

without wanting anything in return, putting the 

need of others before their needs. 10 These 

attitudes provide the ability to act in health, but 

make them more vulnerable to illness, as they 

may become exhausted due to constant contact 
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with emergency situations that generate stress. 

9, 11, 12 

Concerning the concept of compassion fatigue, 

it was identified that this term was not 

immediately used in studies on this disease. It 

first appeared as secondary traumatic stress 

(compassionate stress) in research conducted 

by Figley (1995) with war veterans. In this 

context, relatives of former combatants were 

affected by the trauma experienced by war 

veterans themselves, presenting similar 

symptoms of stress and emotional exhaustion. 

Beaton and Murphy (1995) pointed out three 

elements that need to be present to characterize 

as a secondary traumatic stress: (1) the 

individual is confronted with a serious situation 

or imminent death, (2) a stress reaction 

associated with fear responses, helplessness; 

and (3) prolonged direct or indirect prolonged 

exposure to stress.9 

This transference from trauma experience is 

associated with empathy and compassion 

aroused in the helping subject. Empathy would 

be identification with a person and the ability to 

put oneself in the other's place, while 

compassion is related to sensitivity and 

understanding of the other's emotional state, 

highlighting the desire to minimize any suffering 

experienced by them. In an experience of care, 

these characteristics are indicated as 

indispensable for a good relationship between 

the professional and his clients. 9 

Thus, empathy and compassion gain different 

space in activities and work in health. They 

become competences required of the caregiver 

as a work tool. If initially they were voluntary 

characteristics of the subject in the work activity, 

they are charged as the responsibility of the 

health professional, not analyzing the individual 

capacities of the worker and the consequences 

that the appeal to the attitude of compassion and 

empathy can generate in him. 12 

The state of exhaustion and biopsychosocial 

dysfunction is a consequence of prolonged 

contact with traumatic stress triggered by the 

continued sense of responsibility towards the 

patient and his suffering and a failure to be able 

to care for others. This exhaustion reverberates 

in personal life and causes changes in lifestyle. 

They are appointed as professionals vulnerable 

to compassion fatigue by police, firefighters, first 

responders, doctors, social workers, nurses, all 

professionals who provide assistance in trauma, 

emergency or great suffering situations. 9, 11, 

12 

Working with health and caring for others are 

activities that enable professionals to have 

positive and negative experiences. Emotions of 

happiness, happiness and gratification can be 

observed in the face of the ability to help others 

in their health prevention or recovery processes. 

This set of positive feelings is called 

compassionate satisfaction, when the attitude of 

empathy and compassion arouses in the 

professional the understanding that his work 

activities are generating a positive change in 

relation to the other who needs care. 11, 13, 14 

However, this care can also generate a negative 

experience, when the experience of compassion 

generates continuous stress on the individual 

due to working with a traumatized or suffering 

person. Other people's traumatic experiences, 

permeated by fear, pain and suffering, make 

health professionals experience similar pain to 

others, and this is because they are affected and 

worry spontaneously with their patients. These 

aspects define compassion fatigue. 9, 11, 13 

Thus, some professionals cannot healthily 

overcome the impact of negative feelings 

triggered by patients' suffering and present as a 

result, somatic and defensive symptoms. 12 In 

addition, some factors are also important and 

influence the development of this stress, such as 

past history of psychiatric symptoms, personality 

traits that contribute to this impairment, the 

organizational context in which it is inserted, 

personal and subjective issues that generate 

greater professional weakness. , and individual 

difficulties in dealing with personal loss, death, 

and other stressful situations. 9 

Compassion Fatigue is very similar to Burnout 

Syndrome, since it generates a work strain 
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associated with subjective aspects and the work 

environment, so that the worker begins to 

present emotional exhaustion, 

depersonalization and decreased professional 

achievement.15 But, research highlight as a 

distinction that in health contact with the patient, 

makes the professional experience feelings 

similar to the suffering of the other.13 Other 

studies indicate as a distinction between 

Burnout Syndrome and compassion fatigue, 

which in the first, affect workers who service to 

people (teachers, receptionists), and in the 

second, they refer to workers who provide 

emergency services, such as firefighters, health 

professionals, emergencies11 

 In research with Portuguese nurses, it was 

found that compassion fatigue and burnout are 

related to stress and how they deal with it, 

causing depression, anxiety and lack of self-

compassion. But, if the work provides support 

and coping strategies, it can promote these 

professionals the prevention of these two mental 

health compromises. 16 

Facing Fatigue through compassion, one must 

intervene in the personal, professional and 

organizational spheres to dissolve the chronicity 

and compromise of the capacity of caring with 

empathy and compassion. Interventions in the 

context of service provision are possibilities of 

coping with this situation, such as: restricting the 

number of patients, providing support groups, 

room to talk about difficulties, room for crying, 

supervision, stimulating spirituality, 

psychotherapy, training and education. about 

emergency situations.11 There is already a 

validated instrument in Brazil to measure this 

phenomenon, called ProQol-IV, pointing out its 

psychometric and semantic qualities. It is 

interesting to study this instrument and its 

applicability to investigate compassion fatigue in 

health professionals, as well as to propose 

strategies for prevention and promotion of 

mental health to this professional, as caring for 

those who care also brings benefits to patients 

treated by caregivers. him. 12 

FINAL CONSIDERATIONS 

This study aimed to reflect on compassion 

fatigue in health professionals, highlighting the 

consequences that care can trigger in these 

workers. Excessive use of compassion in the 

day-to-day care ends up making the 

professional sick, who experiences secondary 

feelings and symptoms similar to the other's 

suffering. This exhaustion reflects negatively on 

the professional's quality of life, bringing 

repercussions on both professional and 

personal functioning. Thus, thinking about caring 

for the caregiver, strengthening their work skills, 

is urgent, confirming the need to develop 

prevention and health promotion strategies for 

these professionals. However, it is clear that the 

study and research on compassion fatigue are 

still scarce, being a little known and dialogued 

theme, highlighting the need for further research 

and publications on this subject, especially in 

Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

As exigências do mercado de trabalho, 

oscilações na economia e as condições laborais 

vulneráveis trazem repercussões psíquicas 

sérias ao trabalhador, interferindo no sentido da 

vida e na construção de projetos pessoais e 

profissionais. Como consequência disso, ficam 

as marcas do sofrimento no trabalhador e a 

manifestação de diferentes doenças 

ocupacionais.1 

O trabalho historicamente foi associado a uma 

perspectiva negativa, sendo associado a 

sacrifício, fardo. Etimologicamente, originou-se 

da palavra em latim tripalium, que é um 

instrumento de tortura. O trabalho pode ser 

também fonte de identidade e auto-realização 

humana sob uma perspectiva mais positiva.2 

Mas, o que se percebe é que o trabalho tem 

ocupado várias horas do dia do indivíduo, que 

nas horas de descanso e de tempo livre se 

dedicam também às atividades profissionais, 

tentando se qualificar mais para manter-se no 

mercado de trabalho e investir na sua 

empregabilidade. Esta busca frenética de 

melhores competências tem gerado condições 

exaustivas de vida pessoal e profissional, 

colaborando para o adoecimento do 

trabalhador. 2, 3  

Fica difícil ter saúde e qualidade de vida em um 

contexto que o trabalho ocupa uma grande 

parcela do tempo do trabalhador e nem sempre 

proporciona realização profissional, podendo, 

ao contrário, ser fonte de problemas, 

insatisfação e até exaustão. 1,4 Pesquisas com 

profissionais de saúde apontam que a 

sobrecarga de trabalho, o perfil de liderança, o 

tipo de trabalho exercido, a falta de 

oportunidade de participar do processo de 

decisões, a falta de interação com a equipe, os 

horários de trabalho, as metas a alcançar e o 

lidar com o sofrimento do paciente são fatores 

que geram desgaste físico e mental ao 

funcionário. 5, 6, 7, 8 Isso é preocupante, visto que 

a saúde destes profissionais também precisa 

ser foco de atenção, já que estes cuidam de 

pessoas adoecidas e necessitam estar em 

condições saudáveis minimamente para o 

exercício de suas atividades laborais. 7 

No cotidiano do trabalho na área da saúde, o 

profissional lança mão de recursos pessoais 

para a prática profissional eficaz. Neste âmbito, 

a compreensão empática e a compaixão são 

usadas para lidar com o sofrimento do outro, 

possibilitando que o melhor cuidado seja 

oferecido ao paciente e ao mesmo tempo 

facilitando no enfrentamento das situações de 

estresse. No entanto, é percebido que o contato 

contínuo e prolongado ao estresse diante do 

cuidar pode levar o funcionário a exaustão, 

ocasionando uma perda da eficácia em sua 

atuação profissional e um comprometimento da 

capacidade de cuidado e de acolhimento ao 

outro. Este estado emocional que o profissional 

se encontra é denominado de Fadiga por 

compaixão.9 

A fadiga por compaixão ainda é um tema pouco 

estudado no contexto da saúde, já que tem sido 

um tema mais estudado em situações de 

catástrofe e guerra, que geram trauma 

psicológico. Diante disso, torna-se importante 

refletir sobre a fadiga por compaixão em 

profissionais da saúde.  

OBJETIVO 

Refletir sobre a fadiga por compaixão no 

contexto da saúde.  

METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica 

acerca da fadiga por compaixão em 

profissionais de saúde. Essa revisão 

bibliográfica possibilita a análise de pesquisas 

publicadas, o acesso ao conhecimento de um 

determinado assunto, bem como, apontar 
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lacunas que podem incentivar estudos 

científicos. Para isso, realizou-se a coleta e 

análise de literatura em artigos e pesquisas 

entre os anos de 2010 a 2018, com base nos 

descritores: fadiga por compaixão, qualidade de 

vida no trabalho, profissionais de saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pesquisas relatam que alguns profissionais que 

atuam na saúde expressam em suas atividades 

profissionais compaixão e altruísmo, 

demonstrando disponibilidade a vivência da dor 

e do sofrimento. Entende-se por compaixão um 

estado de zelo, de preocupação pelo bem-estar 

de outra pessoa que está em sofrimento e por 

altruísmo é um comportamento social de ajudar 

o outro sem querer nada em troca, colocando a 

necessidade dos outros antes das suas 

necessidades.10 Essas atitudes fornecem 

capacidade para atuar na saúde, mas os deixam 

mais vulneráveis a adoecer, visto que podem 

chegar a exaustão devido ao contato constante 

com situações emergenciais geradoras de 

estresse. 9, 11, 12  

Sobre o conceito de fadiga por compaixão, 

identificou-se que este termo não foi usado de 

imediato nos estudos sobre este adoecimento. 

Surgiu inicialmente como stress traumático 

secundário (stress por compaixão) em 

pesquisas realizadas por Figley (1995) com 

veteranos de guerra. Nesse contexto, familiares 

de ex-combatentes eram afetados pelo trauma 

vivenciado pelos próprios veteranos de guerra, 

apresentando sintomas semelhantes de 

estresse e esgotamento emocional. Beaton e 

Murphy (1995) apontaram três elementos que 

precisam estar presentes para se caracterizar 

como um estresse traumático secundário: (1) o 

indivíduo ser confrontado com uma situação 

grave ou morte eminente, (2) uma reação de 

estresse associada a respostas de medo, 

desamparo; e (3) a exposição prolongada de 

forma direta ou indireta ao estresse.9 

Essa transferência da vivência do trauma está 

associada a empatia e a compaixão 

despertadas no sujeito que ajuda. A empatia 

seria a identificação com uma pessoa e a 

capacidade de se colocar no lugar desse outro, 

enquanto que a compaixão está relacionada a 

sensibilidade e compreensão do estado 

emocional desse outro, destacando-se o desejo 

de minimizar qualquer sofrimento vivenciado por 

ele.12 Em uma vivência de cuidado, apontam-se 

essas características como indispensáveis para 

uma boa relação entre o profissional e seus 

clientes. 9 

Desta forma, a empatia e a compaixão ganham 

espaço diferente nas atividades e no trabalho 

desenvolvido na saúde. Passam a ser 

competências exigidas ao profissional do 

cuidado enquanto ferramenta de trabalho. Se 

inicialmente eram características voluntárias do 

sujeito na atividade laboral, passam a ser 

cobradas como responsabilidade do profissional 

de saúde, não sendo analisadas as 

capacidades individuais do trabalhador e as 

consequências que o apelo a atitude de 

compaixão e empatia podem gerar nele. 12 

O estado de exaustão e disfunção 

biopsicossocial é consequência do contato 

prolongado ao stress traumático desencadeado 

pelo contínuo sentimento de responsabilidade 

para com o doente e o seu sofrimento e por uma 

falha na capacidade de ser hábil no cuidar do 

outro. Essa exaustão repercute na vida pessoal 

e provoca mudanças no estilo de vida. São 

apontados como profissionais vulneráveis à 

fadiga por compaixão policiais, bombeiros, 

socorristas, médicos, assistentes sociais, 

enfermeiros, todos os profissionais que prestem 

assistência em situações de trauma, 

emergenciais ou geradoras de grande 

sofrimento. 9, 11, 12    

O trabalho com saúde e o cuidar do outro são 

atividades que possibilitam ao profissional ter 

experiências positivas e negativas. É possível 

observar emoções de ânimo, felicidade e 

gratificação diante da capacidade de ajudar os 

outros em seus processos de prevenção ou 

recuperação da saúde. A este conjunto de 

sentimentos positivos dá-se o nome de 

satisfação por compaixão, quando a atitude de 

empatia e compaixão desperta no profissional a 
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compreensão de que suas atividades laborais 

estão gerando uma mudança positiva com 

relação ao outro que precisa de cuidado. 11, 13, 14  

Porém, esse cuidado também pode gerar uma 

experiência negativa, quando a vivência da 

compaixão gera um estresse contínuo no 

indivíduo devido ao trabalho com uma pessoa 

traumatizada ou em sofrimento. As experiências 

traumáticas de outras pessoas, permeadas por 

medo, dor e sofrimento fazem os profissionais 

de saúde experimentarem de forma semelhante 

a dor do outro, e isso acontece por que são 

afetado e se preocupam espontaneamente com 

seus pacientes. Estes aspectos definem a 

fadiga por compaixão. 9, 11, 13 Sendo assim, 

alguns profissionais não conseguem superar de 

forma saudável o impacto dos sentimentos 

negativos desencadeados a partir do sofrimento 

dos pacientes e apresentam como 

consequência sintomas somáticos e defensivos. 
12 Além disso, alguns fatores também são 

importantes e influenciam no desenvolvimento 

desse estresse, como história pregressa de 

sintomas psiquiátricos, traços de personalidade 

que colaboram para este comprometimento, o 

contexto organizacional em que está inserido, 

questões pessoais e subjetivas que geram 

maior fragilidade no profissional, e dificuldades 

individuais para lidar com perdas pessoais, com 

a morte e com outras situações estressoras. 9 

A Fadiga por compaixão parece muito com 

síndrome de Burnout, visto que gera um 

desgaste laboral associado a aspectos 

subjetivos e ao ambiente de trabalho, de forma 

que, o trabalhador passa a apresentar exaustão 

emocional, despersonalização e diminuição da 

realização profissional.15 Mas, pesquisas 

destacam como distinção que na saúde o 

contato com o paciente, faz o profissional  

vivenciar sentimentos semelhantes ao do 

sofrimento do outro.13 Outros estudos apontam 

como distinção entre a Síndrome de Burnout e 

a fadiga por compaixão, que na primeira, 

afetam-se trabalhadores que prestam serviço a 

pessoas (professores, recepcionistas), e na 

segunda, referem-se a trabalhadores que 

prestam serviço de natureza emergencial, de 

socorro, como os bombeiros, profissionais de 

saúde, de emergências11 

Em pesquisa com enfermeiros portugueses, 

identificou-se que a fadiga por compaixão e 

burnout estão relacionadas ao estresse e como 

lidam com ele, ocasionando a depressão, 

ansiedade e ausência de auto compaixão. Mas, 

se o trabalho proporcionar estratégias de 

suporte e enfrentamento poderá promover a 

esses profissionais a prevenção destes dois 

comprometimentos da saúde mental. 16     

Diante da Fadiga por compaixão, deve-se 

intervir nas esferas pessoais, profissionais e 

organizacionais, para dissolver a cronicidade e 

comprometimento da capacidade do cuidar com 

empatia e compaixão. Intervenções no contexto 

da prestação de serviço são possibilidades de 

enfrentamento desta situação, tais como: 

restringir o número de pacientes, oferecer grupo 

de apoio, espaço para falar de dificuldades, 

espaço para o choro, supervisão, estimular a 

espiritualidade, psicoterapia, treinamento e 

educação sobre situações emergenciais.11 Já 

existe um instrumento validado no Brasil para 

mensurar este fenômeno, denominado ProQol-

IV, sendo apontado suas qualidades 

psicométricas e semânticas. Torna-se 

interessante estudar este instrumento e sua 

aplicabilidade para investigar a fadiga por 

compaixão em profissionais de saúde, assim 

como, propor estratégias de prevenção e 

promoção da saúde mental a este profissional, 

pois cuidar de quem cuida também traz 

benefícios para os pacientes atendidos por ele. 

12 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalhou objetivou refletir sobre a fadiga 

por compaixão em profissionais de saúde, 

evidenciando as consequências que o cuida 

pode desencadear nesses trabalhadores. O uso 

excessivo da compaixão no dia a dia do cuidado 

acaba por adoecer o profissional, que 

experimenta de forma secundaria sentimentos e 

sintomas semelhantes ao do sofrimento do 

outro. Essa exaustão reflete negativamente na 
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qualidade de vida do profissional, trazendo 

repercussões tanto no funcionamento 

profissional quanto no pessoal. Desta forma, 

pensar no cuidado ao profissional que cuida, 

fortalecendo suas competências para o 

trabalho, é urgente, ratificando-se a 

necessidade de se desenvolver estratégias de 

prevenção e promoção de saúde a esses 

profissionais. Porém, percebe-se que o estudo e 

as pesquisas sobre a fadiga por compaixão 

ainda são escassas, sendo uma temática pouco 

conhecida e dialogada, destacando-se a 

necessidade de realização de mais 

investigações e publicações sobre esta 

temática, sobretudo no Brasil. 
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