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INTRODUÇÃO 

A pandemia provocada pelo Covid-19 se alastrou para praticamente todas as partes do mundo, 

infectando milhões de indivíduos1. Sua alta prevalência e longo tempo de incubação nos hospedeiros, 

frequentemente sem sintomas, corroboram para o alto número de infectados2. As implicações da 

pandemia são muitas, com desdobramentos sociais e econômicos, além dos impactos psicológicos3. 

Em termos de saúde mental, revisões sistemáticas têm mostrado relevantes impactos sobre a 

população em geral 4,5 e, em especial, nos trabalhadores de saúde, com aumento do nível de distress 

(experiência emocional desagradável, com sentimentos de aflição, angústia e sofrimento)6, estresse, 

ansiedade, depressão e perda da qualidade do sono, entre outros agravos à saúde7.  

Neste cenário, iniciativas visando a redução de problemas de saúde mental de profissionais na 

linha de frente foram implementadas ao longo desse período. Uma estratégia aplicada consiste na 

disponibilização de atendimento psicológico de modo remoto aos profissionais de saúde8.  

Diversas ações internacionais9 de apoio emocional a profissionais de saúde na linha de frente do 

cuidado a pessoas com Covid-19 têm sido reportadas. No Brasil, uma iniciativa da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP), através do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas 

(FCM), criou, em março de 2020, o Grupo de Apoio à Profissionais de Saúde (GAPS), com o objetivo de 

oferecer atendimento psicológico para trabalhadores ligados ao complexo do Hospital das Clínicas (HC) 

da universidade. Após pouco mais de 1 ano de funcionamento, em torno de 200 profissionais solicitaram 

algum tipo de suporte ao GAPS e diversos atendimentos foram realizados.  

Neste momento, com o cenário pandêmico ainda em curso, um grande número de mortes 

acumuladas no país, alguns desafios mitigados (como a vacinação - infelizmente tardia - de profissionais 

da saúde e população geral), vários temas ainda precisam ser enfrentados.  Entre eles, destacam-se a 

escassez de dados nacionais sobre o impacto emocional aos profissionais de saúde na linha de frente 

e o alcance das intervenções propostas9. Considerando isso, esta pesquisa objetivou avaliar o impacto 

emocional e as estratégias de enfrentamento relatadas pelos profissionais na linha de frente ao cuidado 
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Covid no HC/UNICAMP, além de comparar profissionais que foram atendidos pelo GAPS com os que 

não receberam esse suporte. 

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; 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  

A pesquisa foi realizada de duas formas: presencialmente, no HC, em sala próxima ao local de 

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

Entrevista 

Iniciou-se com coleta de informações demográficas e profissionais (idade, gênero, profissão, 

tempo de formado). Após, realização de entrevista semiestruturada com perguntas 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. Por fim, aplicada a escala de Distress: 

• Escala de Distress Psicológico de Kessler (K10)10, desenvolvida para avaliação do sofrimento 

psicológico através de questões que abarcam sintomatologia depressiva e ansiosa, ocorrida nos 

últimos 30 dias. São 10 itens cujas respostas estão numa escala likert de 5 pontos, visando 

estabelecer o nível de gravidade, distribuído em:  não sugestivo de transtorno mental (<=20 

pontos), sugestivo de transtorno mental leve (21-24 pontos), sugestivo de transtorno mental 

moderado (25-29 pontos) e sugestivo de distress grave (>=30 pontos). 

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. 

• 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 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.  

Distribuição do número de respostas por item da Escala de Distress Psicológico de Kessler (K10) 

K10 
Durante os últimos 30 dias, com que 

frequência você... 

O tempo 
todo 

A maior parte 
do tempo 

Parte do 
tempo 

Um 
pouco 

Nunca Total 

...se sentiu exausto(a) sem um bom 
motivo? 2 6 2 8 1 19 

...se sentiu nervoso(a)? 1 7 3 8 0 19 

...se sentiu tão nervoso(a) que nada 
podia acalmá-lo(a)? 1 1 6 4 7 19 

...se sentiu sem esperança?  0 2 6 8 3 19 

...se sentiu inquieto(a) ou agitado(a)?  3 5 4 6 1 19 

...se sentiu tão inquieto(a) que você não 
conseguia ficar parado(a)?  4 2 2 6 5 19 

...se sentiu deprimido(a)? 1 2 9 7 0 19 

...se sentiu tão deprimido(a) que nada 
conseguia animá-lo(a)? 1 0 4 6 8 19 

...sentiu que tudo era um esforço?  1 5 5 3 4 18* 

...se sentiu sem valor?  1 4 2 10 2 19 

*Um dos entrevistados optou por deixar a pergunta 9 em branco. 

           Classificação de distress psicológico nos profissionais da saúde avaliados 

Classificação na Escala de Distress Psicológico N (%) 

Não sugestivo de transtorno mental (<21) 4 (21) 

Sugestivo de transtorno mental leve (21-24) 4 (21) 

Sugestivo de transtorno mental moderado (25-29) 6 (32) 

Sugestivo de distress grave (>29) 5 (26) 

A pontuação na Escala de Distress Psicológico indica que 58% dos profissionais avaliados 

apresentavam ao menos gravidade moderada e um em cada quatro foram sugestivos de distress grave. 

Essas taxas são superiores a encontrada em recente revisão sistemática e meta-análise, que aponta 

prevalência de 13,29%, com variação entre 8,8% e 19,57% de distress psicológico em populações 

afetadas pela Covid-194.  

Da leitura das respostas às entrevistas semiestruturadas a partir dos temas Sentimentos 

Despertados, Dificuldades Relatadas e Formas de Enfrentamento emergiram os núcleos de sentido 

categorizados abaixo, exemplificados por trechos representativos. 

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" 

Stress 
"...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..." 
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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" 

 

Formas de 
enfrentamento 

Trechos representativos 

Ajuda 
profissional 

"eu já ia no psiquiatra, (ele) mudou a medicação" 
 "as únicas coisas que davam uma aliviada mesmo eram a terapia online e os cafés 

da manhã com os colegas" 

Redes de apoio 
"tem os amigos da área da saúde, às 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 e solidão) e dificuldades relatadas 

(protocolo de paramentação e dominar novas técnicas, particularmente em função das muitas mudanças 

de alocação) estão em acordo com a literatura internacional4,11.                          

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

e autocuidado) se alinham a uma série de publicações sobre estratégias de suporte a saúde mental e 

bem-estar de profissionais de saúde que incluem: mudanças no trabalho (ajustes nas práticas e tempo 

reservado de descanso), suporte às necessidades básicas (sono reparador, exercícios, tempo reservado 

para lazer e família), suporte psicológico e medicamentoso9,12.  

Em relação a utilização do GAPS, quase nenhum entrevistado lembrou-se espontaneamente do 

nome do projeto, mas a descrição feita pelos sujeitos 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.  

Apoio profissional em saúde 
mental na pandemia 

N° Pontuações no K10 

Utilizou o GAPS 6 
19, 26, 28, 37, 38, 48 

 Média 32,6; Mediana 32,5 

Ana Não procurou ajuda profissional 7 
12, 24, 24, 25, 26, 27, 28 
 Média 23,7; Mediana 25 

Outra ajuda profissional 6 
16, 19, 22, 24, 30, 30 

 Média 23,5; Mediana 23 

 

Dos profissionais entrevistados, 31,5% utilizaram o GAPS. A média da pontuação daqueles que 

recorreram ao GAPS foi sugestiva de distress grave e foi superior aos demais grupos. Uma possível 

hipótese seria a de que um nível de sofrimento psíquico mais difícil de suportar seria necessário para 

levar as pessoas a aderirem a uma proposta de atendimento em saúde mental oferecido no contexto 

pandêmico. A permanência de sintomas sugere a necessidade de manutenção dos recursos de apoio 
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psíquico. Dos 6 sujeitos que se utilizaram de outros apoios (psicoterapia e psiquiatria), 3 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 taxas expressivas de distress psicológico e 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. Futuras pesquisas são 

necessárias em relação aos fatores associados a permanência de impactos à saúde mental em 

profissionais da saúde, além de formas de suporte para mitigá-los.   
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