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INTRODUÇÃO 

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o estado de contaminação 

pelo novo vírus SARS-cov-2 à pandemia1. Caracterizado pelo alto nível de contágio e longo período de 

incubação, o vírus já infectou milhões de pessoas ao redor do mundo2, aumentando a pressão sobre os 

sistemas de saúde.  A OMS classificou os profissionais da saúde como grupo de risco para adoecimento 

físico e psicológico durante a pandemia, por ter que lidar com a doença diretamente3.  

Se a saúde mental desses profissionais já era uma grande preocupação, com destaque para 

sintomas de Burnout, que chegam a atingir 50% dos médicos4, com a pandemia de covid-19 os 

profissionais têm sido ainda mais expostos a muitos estressores que podem agravar esse cenário e 

trazer um novo patamar sobre o tema.  A síndrome de Burnout é resultante do estresse crônico 

relacionado ao trabalho, caracterizada por sensação de esgotamento, pensamentos negativos e 

distanciamento do trabalho, baixa produtividade profissional e sensação de falta de realização5.  

Em vista das situações de elevado grau de estresse pelas quais os profissionais foram expostos 

durante a pandemia, como risco de vida, excesso de trabalho, limitação de recursos hospitalares4, pode 

haver uma deterioração da resiliência emocional desses profissionais. Em vista deste contexto, inúmeras 

iniciativas surgiram com o objetivo de diminuir os problemas de saúde mental dos profissionais de saúde 

que estão trabalhando diretamente com a doença. Entre elas, aquelas que oferecem apoio psicológico 

individual, por meio de consultas via internet ou telefônicas com psicólogos e psiquiatras6. 

No cenário brasileiro, uma dessas iniciativas surgiu na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) por meio do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências 

Médicas, que criou o Grupo de Apoio à Profissionais de Saúde (GAPS), com finalidade de oferecer 

atendimento psicológico para os profissionais na linha de frente do complexo do Hospital das Clínicas 

(HC). Ao longo do seu 1o ano de atividade, foram assistidos mais de 200 profissionais, entre 

atendimentos individuais, grupos de apoio e encaminhamentos.   

 A presente pesquisa propõe-se a colaborar com a geração de dados relacionados à saúde 

mental dos profissionais da saúde atuantes na linha de frente do enfrentamento da pandemia do Sars-

cov-2. Este estudo avaliou as taxas de Burnout e outros impactos psicológicos em profissionais na linha 
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de frente do cuidado covid no HC/UNICAMP e descreve as medidas de enfrentamento empreendidas 

pelos profissionais, entre elas a utilização do GAPS.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, quali-quantitativo, com uso de instrumento padronizado e 

entrevista semi-dirigida. 

Sujeitos  

Profissionais de saúde alocados em um dos seguintes locais de trabalho: Enfermaria, Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) ou Unidade de Emergência Referenciada (UER) do HC/UNICAMP; que 

tenham atendido casos confirmados de Covid-19 nos últimos seis meses e aceitado participar da 

pesquisa através da concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Local da pesquisa 

 A pesquisa foi realizada de duas formas: presencialmente, no HC da Unicamp, no local de 

trabalho do entrevistado e virtualmente através da ferramenta Google Meets, à escolha do entrevistado. 

Entrevista 

Cada entrevista iniciou-se com coleta de informações demográficas e profissionais (idade, 

gênero, profissão, tempo de formado). Após, entrevista semiestruturada, com perguntas abertas sobre 

a experiência do trabalho na linha de frente ao cuidado Covid-19, sentimentos despertados, formas de 

enfrentamento, busca de apoio e utilização do GAPS. Como última etapa, foi aplicada a Escala Maslach 

Burnout Inventory-Humans Services Survey (MBI-HSS)7, desenvolvida para avaliação de Burnout em 

profissionais de saúde. A MBI-HSS possui 22 questões que analisam 3 dimensões principais: exaustão 

emocional (9 itens), despersonalização (5 itens) e realização pessoal (8 itens). As respostas estão numa 

escala likert de 0-6 pontos para cada item, com resultado classificado em nível de gravidade baixo, 

moderado ou alto.  

Procedimento  

A pesquisa foi conduzida de acordo com o seguinte ordenamento: 

 Obtido, junto à coordenação do Hospital de Clínicas, lista dos profissionais alocados nos 

atendimentos de Covid-19 nos setores definidos. 

 Realizado convite aos profissionais para integrar a pesquisa através de e-mail e presencialmente. 

 Combinado dia e local para realização da entrevista aos que aceitaram. 

 A entrevista semi-dirigida foi gravada, transcrita e lida independentemente por 2 pesquisadores 

para agrupamento em núcleos de sentido em relação ao impacto psicológico, estratégias de 

enfrentamento e utilização do GAPS pelos profissionais de saúde do HC/UNICAMP.   

A pesquisa (CAAE 32083020.7.0000.5404) e sua Emenda 01 (16/06/21) foram aprovadas pelo 

CEP sob Número do Parecer 4.832.706. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistados 19 profissionais de saúde, sendo 17 do sexo feminino e 2 do sexo 

masculino. A idade variou entre 27 e 57 anos e o tempo decorrido desde a formação de 5 a 30 anos. 
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Dos entrevistados, 9 são técnicos de enfermagem, 7 enfermeiros, 2 fisioterapeutas e 1 médico, dos quais 

6 atuam em UTI e 13 em Enfermarias do Complexo do HC.  

Tabela 1 - Distribuição das dimensões de Burnout nos profissionais de saúde avaliados 

Maslach Burnout Inventory-Humans Services Survey (MBI-HSS) 
Baixo 
N (%) 

Moderado 
N (%) 

Alto 
N (%) 

Exaustão emocional (EE) 3 (16) 8 (42) 8 (42) 

Despersonalização (DP) 12 (63) 4 (21) 3 (16) 

Realização pessoal (RP)   5 (26) 8 (42) 6 (32) 

 
EE: baixo (≤ 16); moderado (17-26); alto (≥ 27) 
DP: baixo (≤ 6); moderado (7-12); alto (≥ 13) 
RP: baixo (≤ 31); moderado (32-38); alto (≥ 39) 
 

A pontuação na Escala MBI-HSS evidenciou que 84% dos profissionais avaliados apresentaram 

níveis moderado a alto de Exaustão Emocional; 37% obtiveram escore compatível com 

Despersonalização moderada a alta e 68% obtiveram níveis baixos a moderados de Realização Pessoal. 

A taxa de EE se mostrou levemente superior quando comparada com a literatura internacional5,8 sobre 

Burnout em profissionais da saúde, com frequência de 71% e 76% de níveis altos a moderados de EE. 

Nos mesmos estudos, a taxa DP foi ligeiramente superior, apresentando 41% e 50% de níveis altos a 

moderados. Em relação à RP, a pontuação encontrada foi intermediária em relação aos estudos, que 

demonstraram 71% e 55% de níveis baixos a moderados. 

Com relação às entrevistas semiestruturadas a partir dos temas Sentimentos Despertados, 

Dificuldades Relatadas e Formas de Enfrentamento foram classificados os núcleos de sentido a seguir, 

exemplificados por trechos representativos. 

Quadro 1 - Sentimentos despertados no contexto do trabalho na linha de frente ao Covid-19 

Sentimentos 

despertados 
Trechos representativos 

Medo 
"eu tenho 25 anos de enfermagem, acho que nunca tive tanto medo igual eu tive no 

covid"; "cena de guerra" 

Estresse 
"...o que foi de funcionário que (só) ia conseguir jantar 2h, 3h da manhã, outros não 

conseguiam nem jantar..."; "foi muito estressante, pelo medo de contaminação" 

Solidão 
"...moro sozinha em Campinas... não poder ver ninguém (da família) ... era do 

trabalho para a casa..." 

 

Quadro 2 - Principais dificuldades no contexto do trabalho na linha de frente ao Covid-19 

Principais 

dificuldades  
Trechos representativos 

Protocolo de 

paramentação 

"uma questão de planejamento, de organização... você tinha que pensar em todo o 

processo, porque quanto menos exposição ao vírus, melhor pra gente" 

Dominar novas 

técnicas  

"eu tinha uns 10 anos de Unicamp, mas é como seu eu tivesse que aprender tudo 

de novo" 
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Quadro 3 - Formas de enfrentamento no contexto do trabalho na linha de frente ao Covid-19 

Formas de 

enfrentamento 

 
Trecho Representativo 

Ajuda profissional 

 "eu já ia no psiquiatra, (ele) mudou a medicação”; "as únicas coisas que davam 

uma aliviada mesmo era a terapia online e os cafés da manhã com os colegas" 

 Apoio dos pares 

 "tem os amigos da área da saúde, as vezes a gente se encontrava"; "lá na UTI, 

onde eu trabalho, a gente é muito próximo, são pessoas que trabalham há anos 

no mesmo trabalho (...) um ficava realmente cuidando do outro" 

Autocuidado  "tentei regular minha alimentação, fazer atividade física e buscar algum lazer" 

     

Os principais sentimentos despertados (medo, estresse, solidão) e dificuldades relatadas 

(protocolo de paramentação e dominar novas técnicas) estão em acordo com a literatura internacional2,9.                          

As formas de enfrentamento dos profissionais entrevistados (ajuda profissional, redes de apoio 

e autocuidado) equiparam-se a muitas publicações sobre estratégias de suporte a saúde mental e bem-

estar de profissionais de saúde que incluem: suporte às necessidades básicas (sono reparador, 

exercícios, tempo reservado para lazer e família), mudanças no trabalho (ajustes nas práticas e tempo 

reservado de descanso), apoio psicológico e medicamentoso6,10.  

Quanto a utilização do GAPS, poucos entrevistados mencionaram o nome do projeto, mas a 

descrição feita sobre o serviço oferecido na universidade e da dinâmica dos atendimentos confirmavam 

se tratar do mesmo, pois nenhum outro projeto com a mesma configuração foi oferecido aos profissionais 

do HC.  

Quadro 4 - Busca de apoio profissional em saúde mental e pontuação no Maslach Burnout 

Inventory-Humans Services Survey 

Apoio profissional N° (%) Pontuações no MASLACh 

Utilizou o GAPS 6 (31.6) 

Exaustão emocional: média 34,8; mediana 35 

Despersonalização: média 7; mediana 4 

Realização pessoal: média 34,8; mediana 35 

 

Outra ajuda profissional 6 (31.6) 

Exaustão emocional: média 22; mediana 22 

Despersonalização: média 8,6; mediana 9 

Realização pessoal: média 31,3; mediana 30 

Não procurou ajuda profissional 7 (36.8) 

Exaustão emocional: média 23,5; mediana 24 

Despersonalização: média 5,5; mediana 5 

Realização pessoal: média 38,1; mediana 36 

    

Dos profissionais entrevistados, 31.6% utilizaram o GAPS, dos quais dois terços apresentaram 

níveis altos de exaustão emocional e dois terços nível baixo a moderado de realização pessoal. A 

porcentagem daqueles que recorreram ao GAPS e obtiveram níveis altos de EE (66,6%) e DP (30%) foi 

maior quando comparado aos demais grupos e os níveis baixos a moderados de RP (66,6%) foi 

semelhante ou inferior quando comparado aos outros grupos. Uma hipótese levantada seria a de que 

um nível de sofrimento psíquico maior seria necessário para levar as pessoas a buscar atendimento em 
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saúde mental oferecido no contexto pandêmico. A manutenção desses sintomas indica a necessidade 

de permanência dos recursos de apoio psíquico. 60% dos entrevistados que se utilizaram de outros 

apoios (psicoterapia e psiquiatria) já eram acompanhados antes da pandemia. 

CONCLUSÕES 

Os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente ao cuidado Covid-19 no HC/UNICAMP 

entrevistados apresentaram níveis altos a moderados de exaustão emocional e níveis baixos a 

moderados de realização pessoal, além de parte deles evidenciar níveis altos a moderados de 

despersonalização. Relataram sentimentos de medo, estresse e solidão relacionados ao contexto 

pandêmico. As formas de enfrentamento mais utilizadas foram medidas de autocuidado e redes de apoio 

informais (amigos, colegas de trabalho) e formais. Maior sofrimento mental foi encontrado nos 

profissionais que recorreram ao GAPS. A pandemia trouxe grandes desafios aos profissionais de saúde 

e são necessárias futuras pesquisas em relação aos fatores associados ao Burnout e formas de suporte 

para mitigá-lo.   
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