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INTRODUÇÃO:

Desde o início da pandemia de COVID-19 em 2020, os profissionais de saúde, sobretudo aqueles que

trabalham com pacientes críticos ou com cuidados paliativos e cuidados domiciliares, foram alguns dos

profissionais mais atingidos pela pandemia (RUIZ-FERNÁNDEZ et al., 2020). Esses profissionais

enfrentam grandes paradoxos da Covid-19: ao mesmo tempo em que a população deve ficar em

isolamento para proteção e prevenção do espalhamento do vírus, eles devem e precisam continuar

com seu trabalho assistencial em saúde, muitas vezes lidando e se expondo diretamente ao vírus e a

perdas ocasionadas pela doença. No entanto, esse trabalho acontece frequentemente com escassez

de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e com falta de oferta de apoio psicológico e emocional

para lidarem com o trabalho que lhes é designado (RUIZ-FERNÁNDEZ et al., 2020). É nesse contexto

em que a fadiga por compaixão pode ser exacerbada para esses trabalhadores, visto que estão

expostos a situações de exaustão e vulnerabilidade física e emocional constantemente durante a

pandemia (RUIZ-FERNÁNDEZ et al., 2020).

A Fadiga por Compaixão é um “estado de exaustão e disfunção - biológica, psicológica e social -

resultante da exposição prolongada ao estresse por compaixão” (ADAMS et al., 2006). Tal condição é

uma síndrome que leva ao desvanecimento da preocupação, do cuidado e do carinho com o outro

devido à exaustão do uso dos sentimentos de empatia e compaixão (BARBOSA et al., 2014). Ela

tende a afetar, mais comumente, profissões nas quais o contato com seres que sofrem é inevitável e

intrínseco ao cotidiano laboral, como é o caso dos profissionais que trabalham com urgências e

emergências, tais quais bombeiros, policiais, médicos e enfermeiros. A Fadiga por Compaixão também

ocorre em indivíduos que prestam assistência em geral e/ou trabalham em situações de traumas e

crises, como psicólogos, assistentes sociais e professores. Como objeto deste estudo, temos

trabalhadores do Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) durante a pandemia da Covid-19, os quais
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são continuamente submetidos a situações de traumas e estresses e, portanto, estão sujeitos a

sofrerem de Fadiga por Compaixão (ALHARBI et al., 2020; RUIZ-FERNÁNDEZ et al., 2020).

O SAD insere-se na Atenção Domiciliar (AD), a qual visa promoção de saúde, prevenção, tratamento,

reabilitação e paliação em domicílio, garantindo continuidade do cuidado (BRASIL, 2016). O Serviço de

Atenção Domiciliar (SAD), formado por equipes multiprofissionais, atende aos usuários com indicação

de AD a fim de abreviar ou evitar hospitalização. Desse modo, contribui para a rotatividade de leitos

hospitalares e para a diminuição da lotação hospitalar, além de aprimorar o cuidado (PROCOPIO et al.,

2019; BRASIL, 2020).

METODOLOGIA:

Inicialmente, a pesquisa foi pensada em um formato que tivesse tanto uma abordagem qualitativa

quanto quantitativa, acolhendo trabalhadores de todos os quatro Serviços de Atenção Domiciliar (SAD)

de Campinas (SP). Os dados qualitativos seriam obtidos por meio de entrevistas individuais

semi-estruturadas acerca das mudanças no serviço causadas pela pandemia da COVID-19, os

espaços que os profissionais possuem para compartilhar as dificuldades referentes ao trabalho e as

vivências do SAD. Tais entrevistas seriam posteriormente transcritas e analisadas. Já os dados

quantitativos seriam coletados com a Professional Quality of Life Scale (ProQol-BR), instrumento

validado no Brasil composto por 30 itens a serem respondidos pelo profissional. Com esta, é possível

analisar a interação entre o fenômeno de fadiga por compaixão e a interação com síndrome de burnout

e satisfação por compaixão.

Com o desenvolvimento do projeto e a dificuldade de interação nos campos de prática, optou-se por

uma abordagem majoritariamente qualitativa no SAD Norte-Leste do município de Campinas. A fim de

ter maior troca entre os trabalhadores e construir um raciocínio grupal, optou-se juntamente ao serviço

por realizar um grupo focal com os membros que desejassem participar e assinassem o TCLE. As

falas devem ser gravadas e transcritas para análise. Com a finalização do grupo, seria ofertado aos

profissionais a escala ProQol-BR a fim de complementar os dados obtidos dos discursos. Enquanto

não houve a oportunidade de realização dos grupos, por conta de dificuldades de agenda do SAD,

realizamos revisão bibliográfica sobre o tema em questão. Essa etapa final da coleta dos dados está

agendada para ocorrer nos dias 03 e 04 de agosto próximos e os dados comporão o material final de

análise.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

No decorrer do projeto, foi realizada revisão bibliográfica de forma contínua, em busca de novas

pesquisas que elucidassem sobre o tema, que é novo, ou então que corroborassem a tese e

resultados esperados. Alguns estudos (GIULIANA L et. al, 2017; SLOCUM-GORI et. al, 2013; LLUCH

C et. al., 2022; TRUMELLO C et al., 2020) - alguns mais antigos e que contribuíram para um maior

entendimento da fadiga por compaixão em trabalhadores da área da saúde - indicaram que, durante a

pandemia da COVID-19, particularmente em momentos de pico dos casos, os níveis de estresse,

burnout, ansiedade, trauma secundário e depressão de trabalhadores que lidaram com pacientes

afetados pela doença atingiram níveis ainda maiores do que o basal para os profissionais da área da

saúde. Também foi constatado que a porcentagem de trabalhadores da área da saúde que pensaram

em buscar/buscaram ajuda psicológica durante a pandemia aumentou. Isto é, houve redução da

qualidade de vida desses trabalhadores durante a pandemia: os níveis de burnout, depressão,

estresse e fadiga por compaixão atingiram patamares elevados nesse período. Ademais, a sensação

de despersonalização e de insatisfação pessoal também foram pontuados em diferentes estudos.

Contudo, também foram apontados alguns fatores protetivos durante o período, como resiliência e

apoio social, pontos os quais são essenciais para a análise dos trabalhadores da área da saúde,

sobretudo no Brasil.

CONCLUSÕES:

Com a revisão bibliográfica, observou-se piora dos quadros de fadiga por compaixão considerando

aspectos de burnout, insatisfação com o trabalho e estresse pós-traumático durante a pandemia de

COVID-19 (Franza et. al, 2020; Orrú et. al, 2021). Nesse aspecto, os fatores de risco encontrados

foram: associação positiva de estresse pós-traumático com o tempo dedicado aos cuidados com

pacientes, exposição ao processo de morte e a gravidade de sintomas apresentados por conhecidos

infectados (Orrú et. al, 2021). Ademais, o isolamento social foi um fator estressor importante para o

desenvolvimento de condições psicológicas, associadas ao aumento de incidência de burnout e fadiga

por compaixão (Ruiz-Fernández et. al; 2020).

Entre os trabalhadores da área da saúde, percebeu-se maior incidência de fadiga por compaixão

associada ao sexo feminino, a profissionais maiores de 56 anos e/ou sem filhos e aos que relatavam a

percepeção de que medidas de controle da pandemia não estavam sendo seguidas pela sociedade

(Coimbra et. al, 2021).

Em contraponto, um fator de proteção individual para a fadiga por compaixão potencializada e/ou

desencadeada pela pandemia, é a resiliência, associada a aceitação da impotência e da

impermanência e da beneficência com os pacientes. (Ruiz-Fernández et. al, 2020). Ao longo da

pandemia, observou-se que os fatores de proteção ampliaram-se. O conhecimento sobre a doença,
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protocolos de como agir em cada cenário, apoio entre pares e relações de liderança e trabalho em

equipe positivas são fatores que trouxeram maior estabilidade para lidar com os impactos da pandemia

de COVID-19 (Broom et. al, 2022).

Ainda, o enfrentamento da fadiga por compaixão foi abordado em alguns artigos (Waris et. al.,2020;

Ruiz-Fernández et. al, 2020). Nestes, possibilidades terapêuticas para os profissionais da saúde são:

mindfulness, o qual visa aumentar a autocompaixão e os níveis gerais de satisfação; aprimoramento

de habilidades pessoais, como comunicação eficiente; e imaginação guiada, que visa relaxamento

para diminuir níveis de estresse, ansiedade e tristeza (Waris et. al., 2020). Por fim, artigos frisam o

autocuidado e o acompanhamento psicológico com profissionais de saúde mental como meios de

combater a fadiga por compaixão e o burnout (Ruiz-Fernández et. al, 2020).

Cabe destacar que os grupos focais deverão agregar novas informações acerca do tema e poderão

lançar luz à experiência concreta dos profissionais de saúde que atuam no Serviço de Atenção

Domiciliar.
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