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1. Introdução

No fim de 2019, o Novo Coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2 e é

responsável pela doença classificada como COVID-19. Este vírus é o agente causador de

uma série de casos de pneumonia, inicialmente na cidade de Wuhan (China), depois

transformou-se em uma Pandemia. Até o momento sabe-se que o vírus tem alta

transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória aguda que alterna de casos leves

- cerca de 80% - a casos muito graves com insuficiência respiratória - entre 5% e 10%

dos casos. Sua letalidade é diversificada, principalmente, conforme a faixa etária e

condições clínicas associadas.

Uma pandemia, como a COVID-19, implica em uma perturbação psicossocial que

pode ultrapassar a capacidade de enfrentamento da população afetada. Pode-se

considerar, inclusive, que a população total do país sofre um impacto psicossocial em

diferentes níveis de intensidade e gravidade (BRASIL, 2020b).

A maior parte dos problemas psicossociais são considerados reações e sintomas

normais para uma situação anormal, necessitando apoio imediato de todo setor público

para promover serviços seguros e que amparem a dignidade da população atendida

respondendo a necessidades básicas. De acordo com a magnitude do evento, o grau de

vulnerabilidade osicossocial. o temoo e a aualidade das acões nsicossociais na nrimeira



fase da resposta a epidemia, pode-se esperar que entre um terço e até 50% da população

necessite de ações psicossociais, psicoeducação ou mesmo primeiros cuidados

psicológicos (OPAS, 2009; FIOCRUZ, 2020a).

o distanciamento, a quarentena e o isolamento social, além do risco de

contaminação, dentre outras situações vivenciadas pela população na pandemia da

COVID-19 tem trazido instabilidade emocional significativa, bem como agravamento de

problemas psicológicos, sendo de fundamental importância o fortalecimento das políticas

públicas voltadas ao cuidado da saúde mental da sociedade como um todo e de

trabalhadores em especial (OMS, 2020).

Profissionais da saúde e demais trabalhadores( as) que atuam na saúde são

essenciais na primeira linha para resposta à COVID-19 e estão sendo expostos a

numerosos estressores, sendo assim, é imprescindível assegurar a saúde mental de

trabalhadores(as), para que se possa manter a preparação, resposta e recuperação da

pandemia de COVID-19 (United Nations, 2020; CDC, 2020; WHO, 2020).

o papel desempenhado por profissionais da saúde no enfrentamento da pandemia,

com o objetivo de salvar vidas e aliviar o sofrimento das pessoas, traz consigo um estresse

excepcional, pois têm que enfrentar intensa sobrecarga no trabalho, tomar decisões

dificeis, correm risco de se infectarem ou mesmo contaminar familiares e comunidades e

testemunhar a morte de pacientes. É comum a estigmatização de trabalhadores(as) em

muitas comunidades, o que traz um sofrimento adicional à sobrecarga de trabalho. Têm

sido relatadas tentativas de suicídio, bem como mortes por suicídio de trabalhadores(as)

de saúde (United Nations, 2020).

Junto aos alertas feitos pelas Nações Unidas é importante revisitar estudos

realizados em epidemias anteriores. O estudo de Shih et aI (2007) entrevistou 200

profissionais da enfermagem (96% eram mulheres), de Taiwan, que atuaram durante o

surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e relataram intenso sofrimento

psicológico bem como as estratégias que mais as apoiaram nas diferentes fases da resposta

à epidemia. Num primeiro momento, o sofrimento decorreu das incertezas em lidar com

uma doença totalmente nova, onde não havia protocolos claros sobre como proceder e

desconfiança sobre informações que recebiam. Numa segunda fase identificaram que o

maior sofrimento veio das necessidades urgentes em criar protocolos confiáveis para

conter o contágio e diminuir riscos. Nesta fase notaram que a falta de consenso dentro

das equipes e o criticismo de outros colegas também foram fontes de sofrimento. Porém,



nesta mesma fase criaram conferências diárias, que facilitaram consensos e aumentaram

a colaboração em equipe.

Destaca-se nesse estudo a avaliação que as enfermeiras fizeram após o período

de crise. Foi observado que 60% delas valorizaram o suporte social recebido durante o

período da resposta e tomaram-se mais confiantes quanto à capacidade de gerenciar

respostas a desastres. Relataram como experiências positivas: compartilhar diariamente

sucessos e insucessos entre colegas; trabalhar em duplas com orientações sobre melhores

práticas e observação de procedimentos; encorajamento contínuo para não desistir de

pacientes; receber mensagens de familiares e amigos; acompanhar pacientes em pânico

durante todo o processo de recuperação e receber cartas de reconhecimentos de familiares

dos pacientes. Ao elaborar as experiências de aprendizado e sucessos, as enfermeiras

expressaram que se sentiram reconhecidas quando obtiveram o agradecimento e incentivo

vindo de familiares de pacientes.

É oportuno reforçar que a Linha de cuidado de Saúde Mental e Atenção

Psicossocial no Contexto da COVID-19 ou parte dela esteja inserida no Plano de

Contingência de Goiânia. Com base nos manuais e estudos internacionais considera-se

fundamental a organização e sistematização de estratégias de cuidado de Saúde Mental e

Atenção Psicossocial (SMAPS) para profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de

Goiânia durante e após a Pandemia COVID-19.

2. Histórico ações de SMAPS no contexto COVID-19

Em 17 de março de 2020 foi instituída a Nota Técnica nO 03/2020 -

CIEVS/GEDAT/DVE/COMCISS/DVISAM/SVS/SMS Goiânia, que dá orientações

conceituais, fluxos e procedimentos sobre a infecção humana pelo novo Coronavírus

(SARS-Co V2). Nessa Nota Técnica encontra-se a primeira orientação sobre SMAPS a

partir do item 30 onde se destaca: orientações sobre auto cuidado dos profissionais de

saúde; orientações sobre SMAPS para manejo de estresse da população e estratégias de

SMAPS para o isolamento domiciliar de casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

Durante os meses de março e abril de 2020 ocorreram capacitações de 782

profissionais sobre SMAPS. Tais capacitações foram iniciadas no nível central da SMS,

sob responsabilidade do Núcleo de Vigilância às Violências e Promoção da Saúde

(NVVPS) e depois foram desencadeadas pelos Distritos Sanitários atingindo as Unidades

de Saúde. Equipes do Grupo de Trabalho Qualidade Humanização adaptaram as

atividades para enfocar os cuidados aos profissionais de urgência/emergência, e apoiar as

modificações do fluxo de entrada de pacientes com Síndrome Gripal (SG) nas Unidades



de Saúde. Capacitações específicas de SMAPS foram realizadas pelas Gerências de

Equidade em Saúde e de Saúde Mental para os serviços por elas coordenados. Essas

capacitações sobre SMAPS ocorreram conjuntamente com as capacitações que

abordavam a biossegurança dos profissionais de saúde, articuladas com a Comissão

Municipal de Controle de Infecção em Estabelecimentos de Saúde (COMCIES) da

Vigilância Sanitária da SMS.

A Gerência de Vigilância e Fiscalização em Saúde do Trabalhador implementou

estratégias para dar continuidade ao trabalho alinhando estratégias a outros departamentos

da SMS. Ações também foram articuladas com Centro de Referência em Saúde do

Trabalhador (CEREST), Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em

Medicina do Trabalho (SESMT)/DGDP e equipes do Núcleos de Vigilância

Epidemiológica, Controle de. Infecção e Segurança do Paciente (NUVECIS) para a

vigilância ativa, capacitação e implementação de rotinas de biossegurança para a saúde

doCa) trabalhador(a).
A Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP) construiu o Projeto

Suporte em Tempos de Pandemia, com os seguintes eixos: redimensionamento e

recolocação de recursos humanos; credenciamento de novos servidores; salas virtuais

para suporte à saúde mental de servidores e orientações sobre biossegurança para

servidores da SMS.
No dia 2 de abril a Gerência de Atenção Primária (GAP) com objetivo de agilizar

o fluxo de atendimento de pacientes com Síndrome Gripal, nas Unidades de Atenção

Primária(UAP), otimizar o uso de Epis pelos trabalhadores e diminuir a contaminação

por COVID-19 de usuários e trabalhadores da saúde, criou o grupo de Facilitadores de

Fast- Track, uma estratégia de fila rápida priorizando a qualidade e resolutividade do

atendimento. Inicialmente, foram escolhidos para compor esse grupo cirurgiões-dentistas

que apresentavam perfil de facilitadores e com disponibilidade para esse serviço, pois o

atendimento clínico eletivo dessa categoria profissional estava suspenso

temporariamente. Ao iniciar suas atividades, esses facilitadores perceberam outras

necessidades advindas de relatos de trabalhadores e profissionais de saúde das unidades

por eles acompanhadas, por exemplo demandas de saúde mental. Com isso, foram

convidados outras categorias como assistentes sociais e psicólogas lotadas nos distritos

sanitários para compor as equipes de Fast- Track. Assim, ampliou-se o trabalho dessa

equipe que incorporou também a sua rotina diária o acolhimento das demandas de saúde

mental e apoio sistemático aos trabalhadores da saúde das UAP.



no cuidado atento à saúde integral de profissionais e trabalhadores Secretaria Municipal

de Saúde de Goiânia.

Este documento apresenta os conceitos que norteiam todas as ações de SMAPS,

bem como, aponta as estratégias a partir dos eixos de cuidados propostos na pirâmide de

necessidades de saúde mental e atenção psicossocial em emergências humanitárias

(IASC, 2020).

3. Conceitos

O conceito saúde mental e apoio psicossocial adotado pela Secretaria de Saúde

de Goiânia tem como referência as Diretrizes do Inter-Agency Standing Committee

(IASC) das Nações Unidas, sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências

Humanitárias, que consiste em todo tipo de apoio local ou externo cujo objetivo seja

proteger ou promover o bem-estar psicossocial e/ou prevenir ou tratar o transtorno mental

(IASC; 2007, 2020), como apresentado na FIGURA 1.

Figura 1. Pirâmide de Intervenções em saúde mental e apoio psicossocial

Atenção à saúde mental por profissionais de
saúde mental (enfermeira (o) psiquiátrica (o),
psicóloga (o), psiquiatra etc.)

Atenção básica à saúde mental (por pessoal de
Atenção Primária). Apoio emergencial e prático
básico por Agentes Comunitários.

Ativação da rede social. Espaços
amigos das crianças que oferecem
apoio. Suportes comuns tradicionais.

Promoção de boas práticas
humanitárias. Serviços básicos
seguros, socialmente apropriados
e que protejam a dignidade.

Grupo de Referência IASCsobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias (17/03/20)

Fonte: IASC, 2020

De acordo com o IASC (2020), os princípios PSICOSSOCIaiS,destacando-se a

esperança, segurança, calma, conexão social e eficácia pessoal e comunitária, devem ser

incorporados em todas as intervenções de SMAPS.



3.1 Normalização

É importante reconhecer que a pandemia do novo Coronavírus pode ser

estressante para pessoas e comunidades. Medo e ansiedade a respeito da doença podem

ser intensos e causar fortes reações emocionais nas equipes e população atendida.

Rotinas e processos de trabalho sofrerão mudanças com frequência no período da

pandemia, causando dúvidas e inseguranças.

Estima-se, que entre um terço e metade da população exposta a uma epidemia

pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso não seja feita nenhuma

intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas manifestados. Os fatores

que influenciam o impacto psicossocial estão relacionados à magnitude da epidemia e ao

grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra no momento. Entretanto, é

importante destacar que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados

poderão ser qualificados como doenças. A maioria será classificado como reações

normais diante de uma situação anormal.

Lembrar que as ações de cuidado, particularmente na primeira fase da Pandemia:

1. Auxiliam a não cronificar as reações e sintomas considerados "normais" em uma

situação "anormal"; 2. Compreender que os cuidados SMAPS precisam ser

compartilhados pelos diferentes campos do cuidado, como a medicina, enfermagem, etc;

3. Não medicalizar o cuidado, tampouco tratá-los como doentes psiquiátricos; 4. Quem

está oferecendo a ajuda psicológica deve desenvolver um sentido de escuta qualificada,

responsável, cuidadosa e paciente; 5. Os membros das equipes de resposta devem

explorar suas próprias concepções e preocupações sobre a morte e não devem impor sua

visão aos que estão ajudando.

3.2 Estratégias que estimulem o trabalho em duplas e/ou equipes

Estimular a formação de equipes ou duplas mesclando trabalhadores(as) mais

experientes com colegas menos experientes. Tais estratégias visam diminuir as reações

psicológicas de medo e ansiedade geradas pelas informações contraditórias sobre a

COVID-19, bem como auxiliam o cuidado na biossegurança, tanto na paramentação

quanto na desparamentação. Orientar que duplas utilizem comandos verbais para a

desparamentação.

Propõe-se também que as equipes de SMAPS possam criar estratégias de trabalho

em duplas ou por equipes dos plantões para promover o apoio continuado entre

trabalhadores(as), monitorar estresse e reforçar procedimentos de biossegurança.

Recomenda-se que gestores(as) também devem trabalhar em duplas (FIOCRUZ, 2020b).



3.3 Estratégias que possam fortalecer a ventilação dos sentimentos

De acordo com a OPAS (2009), recomenda-se a redução dos condicionantes de

estresse e avaliação de estados emocionais subjacentes antes e durante a emergência.

Desta forma sugere-se que as equipes de SMASP possam contribuir para:

Criação de espaços para a reflexão, ressignificação, integração e

sistematização da experiência. Reconhecer o sentimento de raiva expresso

por alguns, não como algo pessoal, mas como expressão de frustração,

culpa ou preocupação. Estimular que se manifeste entre eles o apoio,

solidariedade, reconhecimento e gratidão mútua;

Sempre que seja possível, as equipes implicadas na atenção à saúde devem

passar por um processo de atenção ou acompanhamento psicológico em

grupo.

3.4 Observação e problematização de comportamentos e ambiente

Percebe-se que equipes estão projetando o medo do contágio apenas nos pacientes

que possam vir aos serviços de saúde sintomáticos ou assintomáticos, provocando em

alguns serviços a utilização irracional e não padronizada de Equipamentos de Proteção

Individuais (EPI). Este medo e ansiedade tem definido como equipes utilizam EPIs, por

outro lado não há distanciamento social e poucos são os profissionais que modificaram o

contato, proximidade e locais onde profissionais se encontram para alimentação e

descanso. A problematização de tais condutas pode apoiar equipes na construção da

proteção e mitigação dos riscos. Verifica-se que os cuidados de biossegurança não são

ativados quando profissionais se encontram entre os pares (trabalhadores/as de saúde e

gestores/as), como também em relação aos cuidados com superficies e objetos utilizados

no ambiente de trabalho, como a higienização de equipamentos de saúde utilizados

durante as atividades em saúde (estetoscópio, mesas, bancadas, macas, outros).

Ressalta-se que se faz necessário padronizar fluxos de entrada de pacientes com

sintomas gripais em todas as unidades de saúde, levando em consideração as

características do tipo de serviço e estrutura física, todas utilizando o modelo do

Ministério da Saúde, denominado Fast Track. A construção de procedimentos de

biossegurança, via mobilização das equipes, pode ser um dos componentes essenciais

para o equilíbrio dos sentimentos vinculados ao medo da COVID-19.



3.5 Integração de diferentes equipes para as atividades de SMAPS

Cuidados de SMAPS não são atribuição única de psicólogas( os) e assistentes

sociais, pelo contrário, são de responsabilidade de todos: gestores(as) locais e distritais,

todas as categorias de profissionais e trabalhadores(as) de saúde das unidades e/ou dos

Distritos Sanitários. Sendo assim, faz-se essencial que equipes interdisciplinares possam

desenvolver cuidados integrais a saúde de trabalhadores(as), que contemplem cuidados

de saúde mental e atenção psicossocial.

Não esquecendo que deve ser dada atenção aos trabalhadores(as) da área da saúde

que exercem suas atividades na área administrativa da unidade de saúde, tais como nos

serviços de higienização e limpeza, recepção e copa, pois estes representam um segmento

muito vulnerável e que, muitas vezes, possuem vínculos terceirizados.

Cabe às equipes de SMAPS presenciais:

a) Compartilhar conhecimentos e práticas que fortaleçam o auto cuidado e a coesão

das equipes de trabalho;

b) Promover a Psicoeducação;

c) Promover momentos para expressão e validação de sentimentos vinculados à

Pandemia;

d) Capacitar e apoiar as equipes para o manejo de crises por meio da estratégia

nomeada como "Primeiros Cuidados Psicológicos";

e) Criar ou implementar espaços para suporte emocional em momentos de maior

sofrimento psicológico.

4. Eixos de Cuidados de SMAPS

Eixo 1_ Segurança, Dignidade e Esperança



Estratégias que reforcem boas práticas, serviços seguros e que protejam a dignidade

de trabalhadoras (es):

Promover educação permanente sobre procedimentos de biossegurança e

SMAPS na pandemia de COVID-19 para as/os trabalhadoras( es) da SMS

e com outros vínculos cedidos à SMS e lotados nas Unidades de Saúde da

SMS: profissionais de saúde, agentes de saúde, agentes de endemias,

motoristas, administrativos, serviços gerais. Responsáveis: Gerência de

Urgência, Gerência de Atenção Primária, Serviço Especializado em

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, Gerência

de Vigilância e Fiscalização em Saúde do Trabalhador/CEREST,

COMCIES, Gerência de Saúde Mental, Equipes SMAPS/Grupo de

Trabalho Qualidade Humanização (GTQH), Equipes dos DS's, e NVVPS;

Apoiar gestores(as) e equipes técnicas para que reorganizem fluxos de

entrada de usuários(as) e processos de trabalho e implementem

procedimentos e reengenharia com foco na biossegurança de profissionais

e usuários(as). Responsáveis: Gestores(as) das unidades de saúde,

SESMT, Gerência de Urgência e Gerência de Atenção Primária, Equipes

Fast Track dos Distritos Sanitários e Grupo de Trabalho Qualidade

Humanização;

Ações de remanejamento de trabalhadores(as) para fortalecer a assistência,

contratação de servidores(as) temporários para garantir a manutenção dos

serviços permitindo o afastamento de trabalhadores(as) de saúde, que estão

nos grupos de nsco. Responsáveis: Diretoria de Gestão e

Desenvolvimento de Pessoas e Gerência de Saúde Mental;

Quando for possível fazer escalas e rodízio entre os profissionais das áreas

mais estressantes para menos estressantes. Responsáveis: Gestores dos

serviços de saúde;

Produção e compartilhamento de informações e vídeo aulas sobre

biossegurança e SMAPS. Responsáveis: Gerência de Vigilância e

Fiscalização em Saúde do Trabalhador, COMCIES, Gerência de Saúde

Mental, ASCOM e NVVPS;

Compartilhar com trabalhadores(as) de saúde da SMS as "Narrativas de

Cuidado" que ressaltem o significado do trabalho desenvolvido pelos

profissionais durante pandemia COVID-19. Responsáveis: Equipe



Narrativas do Cuidado, NVVPS, Gerência de Saúde Mental, Divisão de

Ciclos de Vida e ASCOM;

Fortalecer a transparência nas informações para mitigar rumores que

implementem pânico ou desprotejam trabalhadores(as) de saúde. As

informações devem incluir práticas baseadas em evidências para prevenir

a transmissão, como procurar assistência médica, bem como mensagens

para promover o bem-estar psicossocial e a promoção da saúde.

Responsáveis: Equipe de Comunicação, ASCOM, equipes de SMAPS,

CEREST, NUVECIS, Gerência de Saúde Mental, Conselhos de Saúde.

Eixos 2 Conexão Social

Estratégias que fortaleçam redes de suporte familiar e comunitário:

Estimular grupos de apoio entre colegas que possam discutir protocolos,

discutir sentimentos, promover práticas de cuidados não farmacológicas e

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), elaborar

situações difíceis, elaborar estratégias de apoio mútuo para melhorar a

biossegurança e mudança comportamental. Responsáveis: Equipes

SMAPS, Grupo de Trabalho Qualidade Humanização e Distritos

Sanitários;

Realizar orientações sobre autocuidado, normalização e psicoeducação.

Responsáveis: Equipes SMAPS, Grupo de Trabalho Qualidade

Humanização e Distritos Sanitários;

Mobilização e articulação com Conselhos Locais e Municipal de Saúde

para discussão sobre saúde da trabalhadora e do trabalhador.

Responsáveis: Conselhos Locais, Conselho Municipal de Saúde, equipes

SMAPS, CEREST;

Construir estratégias de cuidado aos trabalhadores(as) de saúde afastados

por suspeita/confirmação de COVID-19, para o período de afastamento e

para retomo. Responsáveis: Equipes SMAPS presenciais, SESMT,

CEREST e equipe Narrativas do Cuidado;

Construir estratégias coletivas para elaboração do luto, adaptadas ao

serviço e equipe de saúde, quando houver intercorrências na Unidade.

Responsáveis: Equipes SMAPS presenciais e equipe Narrativas do

Cuidado.



Eixo 3: Apoio Psicossocial

Estratégias que fortaleçam apoio psicossocial personalizado e emergencial

Capacitar profissionais de saúde sobre Primeiros Cuidados Psicológicos

para manejo de crises. Responsáveis: Equipes de SMAPS presenciais,

Gerência de Saúde Mental e NVVPS;

Acolher demandas de sofrimento psicológico e trabalhar em grupo ou

individualmente. Responsáveis: Equipes SMAPS presenciais e Grupo de

Trabalho Qualidade Humanização;

Matriciar equipes da Atenção Primária sobre Saúde do Trabalhador(a).

Responsáveis: CEREST e equipes SMAPS presenciais;

Promover Suporte Psicossocial Virtual em grupo para Gestores(as),

trabalhadores(as) de saúde e facilitadores(as). Temas a serem abordados:

comportamentos ansiosos, estresse, perdas e luto, angústia, medo,

habilidades para vida, cuidados com a saúde psicossocial, promoção da

saúde. Responsável: Diretoria de Gestão e Desenvolvimentos de Pessoas;

Atendimento psicossocial individual virtual a servidores com sofrimento

psicológico após ter sido manejado por equipes presenciais e grupos

virtuais. Responsável: Diretoria de Gestão e Desenvolvimentos de

Pessoas;

Acompanhamento psicológico virtual aos trabalhadores( as) de saúde,

durante período de afastamento por suspeita ou confirmados por COVID-

19. Responsável: Equipe do CIEVS/Telemedicina/Faculdade de Medicina

da UFG.

Eixo 4: Cuidados especializados de saúde mental

Estratégias de atenção em saúde mental para trabalhadores(as) de saúde:

Promover cuidados de saúde mental aos trabalhadores(as) de saúde que atuam nas

Unidades de Saúde da SMS e que desenvolveram ou reagudizaram transtornos

mentais durante a pandemia de COVID-19. Responsáveis: Gerência de Saúde

Mental, Pronto Socorro Wassily Chuck, Ambulatório Municipal de Psiquiatria e

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
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