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O impacto da pandemia do COVID-19 no bem-estar mental dos profissionais de 

saúde 

Felipe Ornell; Silvia Halpern; Felix Kessler;  Joana Correa de Magalhães Narvaez 

A pandemia do coronavírus de 2019 (COVID-19) é uma emergência de saúde 

pública de âmbito internacional sem precedentes na história moderna (1). Para além da 

questão biológica, o seu enfrentamento representa um desafio à resiliência psicológica, 

em função das amplas e duradouras mudanças no cotidiano que poderá ocasionar. Estudos 

prévios demonstraram que epidemias e surtos de infecção foram seguidos de impactos 

psicossociais individuais e comunitários drásticos e eventualmente mais duradouros que 

a própria epidemia (2, 3). Atualmente, decorrentes dessa pandemia, níveis elevados de 

ansiedade, estresse e depressão já têm sido observados na população geral (4, 5).  

Diante deste cenário, é fundamental que os gestores de saúde identifiquem grupos 

de alto risco emocional - além do risco biológico já bem estabelecido e divulgado - para 

a realização de monitoramento da saúde mental e estabelecimento de intervenções 

psicológicas e psiquiátricas de forma precoce (4). Dentre estes grupos, destacam-se as 

equipes que trabalham na linha de frente de assistência a pacientes com COVID-19 ou 

com suspeita de infecção. Especialmente enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos 

que estão em contato direto com os pacientes e seus fluidos corporais, tornando-se 

altamente vulneráveis à infecção (6).  

Enquanto o mundo observa uma desaceleração das atividades rotineiras e os 

indivíduos são encorajados a realizar distanciamento social, com o objetivo de reduzir as 

interações entre as pessoas, e consequentemente a propagação do vírus (7), os 



profissionais da saúde seguem um fluxo contrário. Diante do aumento exponencial da 

demanda de atendimentos, enfrentam longas jornadas de trabalho, muitas vezes com 

recursos abaixo do ideal e infraestrutura precária (8). Além disso, precisam utilizar 

equipamentos de proteção (EPIs), que podem acarretar desconforto físico e dificuldade 

em respirar (6), ou em situações de precarização dos serviços, sequer  dispõem de EPIs. 

Muitos destes profissionais sentem-se despreparados e inseguros para realizar o manejo 

clínico de pacientes infectados por um vírus novo, sobre o qual ainda pouco se sabe, e 

para o qual não há protocolos clínicos ou tratamentos bem estabelecidos (6). Ainda, 

precisa-se considerar o medo de contágio e o constrangimento e culpa pela possibilidade 

de espalhar o vírus para suas famílias, amigos ou colegas (9, 10). Isso pode acarretar no 

isolamento da família, na modificação da rotina e no estreitamento da rede de apoio social 

(6). Em alguns países, os profissionais de saúde decidem se afastar fisicamente da família 

para diminuírem o risco de contaminação, e se instalam em hotéis, temporariamente. 

Este conjunto de fatores pode resultar em diferentes níveis de pressão psicológica, 

podendo desencadear sentimentos de solidão, desamparo e desamor, além estados 

emocionais disfóricos como estresse, irritabilidade, fadiga física e mental e até desespero 

(6). A sobrecarga de trabalho, e os sintomas relacionados ao estresse decorrentes desta 

situação pode tornar os profissionais da saúde especialmente vulneráveis ao sofrimento 

psicológico (8-10) e podem potencializar a chance da emergência de transtornos 

psiquiátricos (11). Se, por um lado, as equipes de saúde (sobretudo de emergência) podem 

estar habituadas com a fadiga física e com o desgaste mental, por outro lado, o medo, 

insegurança e a incerteza evidenciados diante de uma pandemia podem ser elementos 

adicionais que mobilizam e impactam nas relações humanas, colocando em foco o 

elemento do contágio pelo vírus (2). Esse fenômeno ocorre, uma vez que, historicamente, 

catástrofes podem mobilizar as equipes pela comoção mas, habitualmente, são isentas do 

medo tão ostensivo da transmissibilidade da infecção, pois apesar da ameaça ser invisível, 

os desfechos negativos são concretos. Portanto, o reconhecimento de riscos e 

planejamento de intervenções que visem redução de danos à saúde psicológica dos 

profissionais envolvidos nos cuidados aos pacientes contaminados pelo COVID-19 

(AMIB) devem ser uma urgência e ações imediatas precisam ser estabelecidas. 

Durante o surto de Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS) em 2003, 18 a 

57% dos profissionais de saúde experimentaram graves problemas emocionais e sintomas 

psiquiátricos durante e após o evento (12). Em 2015, no decorrer do Síndrome 



Respiratória do Oriente Médio (MERS), por oportuno, ambas produzidas por corona 

vírus, estados disfóricos e o estresse evidenciados na equipe de saúde foi preditor de 

condutas equivocadas, atraso por falha na comunicação e absenteísmo, entre outros. 

Nesses contextos, é comum que elementos que não encontram expressão verbal pelas 

equipes e nem respaldo de cuidado, podem acabar sendo expressos através de faltas e 

omissões no trabalho. Os profissionais da linha de frente também demonstraram maior 

risco de Transtorno de Estresse Pós Traumático (TEPT), persistente mesmo após um 

período de afastamento do trabalho (12). Também há estudos reportando que as 

implicações na saúde mental dos trabalhadores da saúde envolvidos na atenção durante 

epidemias podem ser persistentes. Altos índices de estresse, depressão, ansiedade e 

sintomas pós-traumáticos foram evidenciados depois de transcorrido um tempo após 

término da emergência (2, 3).  

A ocorrência da síndrome de Burnout também foi relatada por profissionais da 

saúde envolvidos na assistência de pacientes na epidemia de outro tipo de coronavírus 

ocorrido na Korea em 2016 (13). Embora, habitualmente, esta condição se estabeleça 

longitudinalmente e relacionada a fatores organizacionais (como clima Institucional, 

assédio moral, relacionamento com a chefia, excesso de carga horária, baixos salários, 

etc..), a gravidade da pandemia é potencialmente agravante e pode ativar gatilhos de 

exaustão emocional (14). 

A traumatização vicária ou estresse traumático secundário, fenômeno no qual os 

profissionais da saúde experimentam sintomas semelhantes aos dos pacientes devido a 

exposição continua, também é comum durante catástrofes. Os principais sintomas da 

traumatização indireta são a perda de apetite, fadiga, declínio físico, distúrbios do sono, 

irritabilidade, desatenção, dormência, medo e desespero (2). Além disso, os profissionais 

envolvidos nos cuidados de uma doença com alto potencial contagioso podem sofrer 

estigma, reforçado pelo caráter midiático e sensacionalista de um evento de proporções 

mundiais, demarcando a necessidade de apoio emocional, encorajamento e apreciação 

(15). Destaca-se ainda o sofrimento moral, que pode se dar, por exemplo, pelo colapso 

do sistema de saúde, impedindo o profissional de saúde de tomar condutas moralmente 

adequadas por pressões internas (medo, incapacidade de enfrentar o sofrimento 

percebido, falta de conhecimento suficiente) ou externas (pressão hierárquica, problemas 

de comunicação, problemas organizacionais, de recursos, falta de suporte de outros 

serviços ...).  



Atualmente, há poucos estudos científicos abordando dados epidemiológicos e 

modelos de intervenção voltados à saúde mental dos profissionais da saúde envolvidos 

na assistência ao COVID-19. Além disso, os estudos disponíveis sobre esta população 

foram em maior parte realizados na China. Logo, além da barreira de idioma, estes dados 

podem não ser generalizáveis para outros locais com características socioculturais 

particulares, sobretudo em países em desenvolvimento como o Brasil, que apresenta 

condições particulares de estruturação do sistema de saúde. 

Recentemente, um estudo que avaliou 230 profissionais da enfermagem e da 

medicina envolvidos no tratamento da epidemia de COVID-19, verificou incidência alta 

de estresse, transtornos de ansiedade e TEPT. Ainda, ressaltou-se que a incidência de 

ansiedade nas mulheres foi maior que nos homens, e em enfermeiros foi maior que nos 

médicos. Isso pode ser explicado pelo fato de que enfermeiros continuam trabalhando em 

enfermarias por mais tempo que os médicos, apresentando um contato mais próximo com 

os pacientes, o que pode facilmente levar à fadiga e tensão (6). Outra pesquisa realizada 

com uma equipe que tratava pacientes com infecção por COVID-19 verificou que os 

níveis de apoio social para a equipe médica foram significativamente associados à 

autoeficácia e qualidade do sono e negativamente associados ao grau de ansiedade e 

estresse (16).  

Profissionais de saúde que cuidam de pacientes infectados, precisam ter a sua 

saúde mental monitorada regularmente, sobretudo no que se refere aos escores de 

depressão, ansiedade e suicídio. Neste sentido, torna-se fundamental detectar aqueles 

profissionais com risco psicossocial prévio. Tratamentos psiquiátricos oportunos devem 

ser fornecidos para aqueles que apresentarem problemas de saúde mental mais graves. 

Especificamente no que refere ao cuidado com a saúde mental dos profissionais da saúde 

no contexto da COVID-19, torna-se importante identificar fatores psicossociais 

secundários potencialmente geradores de estresse como a identificação dos profissionais 

em condição de vulnerabilidade (portadores de doenças crônicas, que residam com filhos 

pequenos ou familiares idosos) (15).  

Recomenda-se que os sintomas somáticos como insônia, ansiedade, raiva, 

ruminação, diminuição da concentração, humor deprimido e perda de energia sejam 

avaliados e gerenciados pela Instituição, chefias e pelos próprios profissionais de saúde 

mental. Também é recomendável que salas para atendimento psicológico/ psiquiátrico 



dos profissionais sejam montadas nos hospitais (ou em outros dispositivos de assistência). 

Além disso, precisam ser implementadas medidas rigorosas para evitar a infecção e 

garantir que as consultas sejam realizadas em um ambiente seguro, como treinamentos 

práticos ligados a, como uso de equipamento de proteção individual (EPI) no trabalho 

(12).  

É fundamental que sejam tomadas medidas de suporte psicológico para os 

profissionais envolvidos no cuidado ao paciente, visando facilitar a expressão emocional. 

A intervenção psicológica no contexto de crise visa ainda oferecer estratégias de 

enfrentamento para lidar com pensamentos intrusivos, crises de ansiedade -antecipatória 

ou situacional-, etc... Além disso, intervenções de cunho emocional visam alavancar o 

suporte intraequipe no que se refere à capacidade de empatia e compaixão frente a colegas 

mais fragilizados (15)  

Nos espaços de assistência em que não há instalações preventivas suficientes para 

o bloqueio epidemiológico, recomenda-se folders informativos promovendo cuidados de 

saúde mental, além de medidas de aconselhamento psicológico e de psicoterapia 

realizadas online (5). Os meios de comunicação digital podem ser aliados neste momento 

(15). É fundamental que o suporte psicológico, mesmo remoto, esteja disponível 24 h por 

dia (telefone e internet)(5).  

No Hospital RenMin da Universidade de Wuhan e pelo Centro de Saúde Mental 

de Wuhan, equipes de intervenção psicológica (IP) foram criadas e foi desenvolvido um 

modelo de atenção A equipe de suporte técnico da IP é responsável por formular materiais 

para a IP e fornecer orientação e supervisão técnica. A equipe médica de IP, formada 

principalmente por psiquiatras, participou de IP para trabalhadores e pacientes da área da 

saúde. Também há equipes da linha direta de assistência psicológica (composta por 

voluntários que receberam treinamento em IP) fornecem orientação por telefone ou via 

chat virtual para ajudar a lidar com problemas de saúde mental (9). 

Cabe destacar a importância de trabalhar a comunicação nas equipes de saúde, 

considerando seu aspecto qualitativo para o estabelecimento de um clima de 

reciprocidade e cooperação empática, com espaços para que a equipe verbalize 

sentimentos, realização de grupos de apoio, prevenção e para trabalhar sintomas 

manifestos como burnout e desgaste emocional. As equipes também devem ser 

psicoeducadas e orientadas com relação a sintomas de estresse pós traumático, ansiedade 



e depressão (15) para que possam identificar em si e nos pares de forma precoce estes 

sintomas. Ademais, profissionais de saúde devem estar instrumentalizados para 

identificar aspectos emocionais advindos dos pacientes e seus familiares para mapeá-los 

e indicar recursos adequados no sistema de saúde em termos de apoio psicológico e 

intervenções disponíveis. Manter a saúde mental das equipes assistenciais é fundamental, 

e tem reflexos clínicos, políticos e humanitários (11).  

Por fim, cabem ações voltadas ao desamparo emocional após o término da 

epidemia. É comum que alguns profissionais identificados com a demanda de cuidar 

apenas se permitam a expressão de sofrimento mental após o término do evento 

emergencial. Neste sentido sugere-se a manutenção de espaços de escuta e troca de 

sentimentos, grupos de apoio para prevenção de burnout, como desgaste emocional, 

fadiga por compaixão e orientar as equipes sobre o desenvolvimento de sintomas, 

ansiedade, depressão e estresse pós traumático (15). 

No Brasil, onde a curva de contágio está ascendente, as estratégias de atenção a saúde dos 

profissionais da linha de frente também precisam ser ascendentes. Se isso não for 

priorizado, além do risco de colapso do sistema de saúde, incorremos no risco de colapso 

emocional das equipes assistenciais. Ressalta-se que o Brasil é um país marcado por 

disparidades socioeconômicas com sistema de saúde que se propõe a dar acesso universal 

e igualitário a todos. Eis que o acesso aos diversos níveis de saúde denuncia a estrutura 

socioeconômica do país e suas fragilidades ganham proporções exponenciais neste 

momento de crise.  

Assim, as estratégias de enfrentamento ao COVID-19 exigem atenção primordial 

a saúde geral da população, incluindo medidas econômicas que deem amparo as diretrizes 

necessárias neste período de contingenciamento. Há que se destacar a complexidade do 

sistema de saúde brasileiro, em que profissionais da saúde que operam nos diferentes 

dispositivos de baixa, média e alta complexidade, podem necessitar de distintas 

estratégias de informação, suporte ou intervenção. As iniciativas e equipamentos para 

assistência da saúde mental dos profissionais da saúde no país é precária. 

Duas questões precisam ser consideradas 1) a disponibilidade de capital humano 

e de recursos, decorrente da precarização que vem se estabelecendo sob sistema de saúde; 

2) disponibilidade de assistência em áreas remotas. É fundamental que seja desenvolvida 

uma diretriz ministerial que forneça suporte para treinamento e implementação das 



estratégias municipalizadas. Estratégias regionais são necessárias na medida em que os 

condicionantes e determinantes locais da saúde podem ser distintos entre regiões. De 

forma complementar é possível que sejam realizadas articulações com instituições da 

sociedade civil organizada e também implementados sistemas de assistência remota. 

Atualmente se difundem iniciativas de apoio on line e telefônico para suporte a saúde 

mental dos profissionais por parte de profissionais treinados nas universidades e demais 

clínicas particulares de assistência à saúde mental. 

Em suma, cabe às agências governamentais e espaços de saúde proteger o bem-

estar psicológico da comunidade de profissionais da saúde diante da expansão do surto 

de COVID-19 nas diferentes partes do mundo (4). Lembramos que a distância física não 

é sinônimo de distanciamento emocional (15). Reforçamos que o receio de troca 

interrelacional deve ser restrito aos cuidados com o vírus, mas não no caráter humano, 

visto que isolamento deve ser distinto de solidão. Além disso, é imperativo que sejam 

investidos recursos no sentido de promover maior cuidado à saúde mental desses 

profissionais de linha de frente, tanto no que tange à pesquisa quanto à prevenção e 

tratamento dos referidos danos.  
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Tabela 1: Modelos de cuidados de saúde mental e estratégias de intervenções para profissionais 
de saúde 

1 Equipe de resposta psicossocial 

Marketing e imprensa 

• Divulgar ações e estratégias de atenção em saúde 
mental 

• Divulgar materiais informativos e psicoeducacionais 
para a identificação de sintomas físicos e emocionais 

• Disseminar instrumentos auto-aplicados para monitorar 
a saúde mental e a identificação precoce dos sintomas. 

• Divulgar informações sobre serviços de apoio 
psicossocial 

2 Equipe de suporte técnico para intervenção psicológica 

Psicólogos e psiquiatras 

• Implementar ações de atenção em saúde mental 
• Definir ferramentas para monitorar a saúde mental 
• Desenvolver pastas psicoeducacionais e informativas que 

promovam os cuidados de saúde mental e o 
reconhecimento de sinais e sintomas relacionados à saúde 
mental 

• Definir arcabouço teórico e formato das intervenções 
psicológicas 

• Fornecer treinamento, orientação e supervisão técnica às 
equipes de intervenção 

• Desenvolver ações voltadas à assistência em saúde 
mental após o término da epidemia 

• Estabelecer um plano preventivo de contingência e 
estratégias para lidar com sintomas psiquiátricos mais 
graves 

3. Intervenções psicossociais (psicológica / psiquiátrica / 
social) 

Psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais 

• Realizar intervenções psicológicas clínicas com 
profissionais de saúde 

• Fornecer apoio psicológico aos profissionais de saúde 
para facilitar a expressão emocional 

• Fornecer atendimento de emergência e primeiros 
socorros psicológicos 

• Identificar profissionais com condições psiquiátricas 
anteriores (depressão, burnout, transtornos de 
ansiedade, transtorno bipolar, trauma ...) 

• Identificar profissionais com riscos psicossociais 
secundários ao trabalho (doenças crônicas, crianças 
pequenas ou familiares idosos, dificuldade de 
transporte) 

• Identificar profissionais que necessitam de atenção 
especial, prestar atendimento inicial e encaminhar para 
acompanhamento longitudinal, se necessário 

• Fornecer aconselhamento psicológico 
• Desenvolver estratégias para gerenciar a ansiedade 
• Desenvolver estratégias que promovam empatia e 

apoio entre a equipe por meio de grupos terapêuticos, 
por exemplo 

• Identificar a ocorrência de burnout e prestar cuidados 
• Estabelecer comunicação em equipe 

4. Equipes psicológicas da linha de frente 

Voluntários (profissionais de saúde ou estudantes) que receberam 
treinamento e supervisão 

• Fornecer assistência psicológica remota (telefone, 
aplicativos móveis) 24 horas por dia, 7 dias por 
semana 

• Fornecer orientação presencial ou remota para 
ajudar no gerenciamento de crises 

• Fornecer aconselhamento psicológico 
• Fornecer estratégias de psicoeducação emocional, 

orientar a identificação dos sintomas de TEPT, 
ansiedade e depressão, para que eles possam se 
identificar e seus pares desde o início 

• Fornecer suporte psicológico remotamente aos 
profissionais envolvidos no atendimento ao 
paciente, com o objetivo de facilitar a expressão 
emocional 

• Identificar a ocorrência de burnout (exaustão física e 
mental resultante do trabalho), fornecer ajuda na 
identificação de necessidades e preocupações e no 
desenvolvimento de estratégias 

• Fornecer intervenção psicológica no contexto de 
crise - primeiros socorros psicológicos 

• Auxiliar no automonitoramento de sintomas 
somáticos: insônia, tristeza, fadiga, anedonia, 
angústia, medo, ansiedade, raiva, pensamentos 
suicidas 

Instrumentos de rastreamento 

• Burnout: Maslach Burnout Inventory - Human Services 
Survey (MBI-HSS) 

• Stress at work: Job Stress Scale (JSS) 
• Tracking non-psychotic mental disorders: Self-

Reporting Questionnaire (SRQ-20) 
• Tracking Mental Disorders: DSM-5 Cross-Level 

Symptom Scale 1 
• Alcohol and drugs - ASSIST - WHO 
• Quality of life: WHOQOL-bref 
• Operation: Brief Scale of Operation (FAST) 
• Depression: Hamilton scale 
• Anxiety: Hamilton scale 

Possíveis intervenções 

• Técnicas de atenção plena 
• Meditação guiada 
• Psicologia positiva 
• Intervenções em psicoeducação 
• Protocolos de prevenção de burnout 
• Grupos terapêuticos 
• Estratégias de gerenciamento de estresse 
• Intervenções breves de ansiedade e depressão 
• Intervenções pós-estresse traumático 
• Protocolos suicidas 
• "Kits" de primeiros socorros psicológicos 
• Técnicas de mindfulness e meditação 



• Resilience: - Resilience Pillar Scale (EPR) • Estratégias positivas de psicologia e bem-estar para 
indivíduos e ambiente 

• Aconselhamento Individual 
• Terapias e supervisão para pequenos grupos 
• Telefone e assistência virtual 
• Aplicativos de saúde mental 
• Reforço nutricional e exercícios físicos 
• Tratamento psiquiátrico e farmacológico para casos 

graves 
 

 

 


