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RESUMO 

Devido ao surto da doença causada pelo novo coronavirus, profissionais de saúde tem 

sido afastados das suas funções, buscamos melhorias na qualidade de vida, oferecendo 

tratamento psicológico e cursos profissionalizantes para novos profissionais para cobrir 

o desfalque. 
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Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o 

surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da 

Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Foram 

confirmados no mundo 22.536.278 casos de COVID-19 (277.617 novos em relação ao 

dia anterior) e 789.197 mortes (6.659 novas em relação ao dia anterior) até 21 de agosto 

de 2020. Até o dia 4 de julho, 173.440 casos de Síndrome Gripal (SG) foram confirmados 

para a Covid-19 em profissionais da área da saúde de todo o país. As profissões com 

maior registro de casos foram os técnicos ou auxiliares de enfermagem (59.635), 

enfermeiros (25.718), médicos (19.037), Agentes Comunitários de Saúde (8.030) e 

recepcionistas de unidades de saúde (7.642), outros 4 mil profissionais estão afastados 

pela doença, sendo 552 com diagnóstico confirmado e mais de 3,5 mil em investigação. 

Mesmo para os profissionais diretamente envolvidos, pouco se discute sobre as condições 

e organização do trabalho, prevalecendo, protocolos com recomendação de medidas 

individuais (higiene e uso de equipamentos de proteção) fundamentais, mas insuficientes 

para o controle geral da disseminação e da exposição ao vírus. Com o rápido crescimento 

do número de casos da doença, há uma grande preocupação sobre as condições 

psicológicas dos profissionais de saúde: depressão, ansiedade, insônia, síndrome de 

Burnout, estresse traumático entre outros sintomas mentais que vêm atingido de forma 

gradativa estes trabalhadores. Estima-se que, no Brasil, são 3,5 milhões de profissionais 



 

 
 

1 Trabalho apresentado para a disciplina de Produção e Inovação Científica da Faculdade Laboro realizada 

no dia 23 de agosto de 2020 
1 Aluno de MBA em auditoria, planejamento e gestão em Saúde/, e-mail: ariana.araujo1988@hotmail.com 
1 Orientadora do trabalho. Professora da Faculdade Laboro. Mestra em Comunicação. e-mail: 

professorabruna.almeida@gmail.com 

 

que atuam no SUS, além dos impactos na saúde mental devido a insidiosidade da doença, 

esses profissionais também precisam lidar com a falta de EPI’s e a sobrecarga de trabalho. 

Devido a quantidade de Enfermeiros afastados, uma das soluções seria capacitar e 

aperfeiçoar o conhecimento para contratação de novos profissionais, com cursos e 

palestras online, além disso dar o suporte psicológico para os profissionais afastados. 

Estão abertas as inscrições para os cursos de Atualização em Enfermagem com foco em 

biossegurança e assistência ao paciente crítico no contexto da Covid-19. Os cursos, 

financiados pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), são gratuitos e serão 

realizados a distância. São ofertadas 300 mil vagas, com certificação emitida pelo Cofen 

e pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O certificado tem validade em 

todo o território nacional. O objetivo dos cursos é capacitar os profissionais de 

Enfermagem para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, bem como para os cuidados 

intensivos a pacientes críticos da doença. Os cursos ofertados são: Medidas de 

biossegurança atualizadas para enfrentamento da Covid-19 – Enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem; Atualização para enfermeiros em cuidados intensivos a 

pacientes críticos com Covid-19; Atualização para técnicos de enfermagem em cuidados 

intensivos a pacientes críticos com Covid-19. Com o intuito de minimizar o impacto 

psicológico causado pela pandemia a profissionais da rede pública de saúde que estão na 

linha de frente, o Instituto Horas da Vida criou o projeto Cuidar de quem cura. Viabilizado 

pela contribuição de empresas parceiras, o programa oferece amparo por meio de 

consultas virtuais com psicólogos. A primeira parceria, firmada com a farmacêutica 

Boehringer Ingelheim, garante o início deste projeto. O programa oferece atendimento 

com psicólogos por meio de ferramenta online criptografada, para manter a segurança e 

confidencialidade. Nesse espaço, o profissional encontra um lugar de escuta e 

acolhimento para desabafar sobre seus pensamentos e emoções. O psicólogo consegue 

orientar e sugerir, de acordo com a realidade do paciente, estratégias para minimizar o 

sofrimento e como agir em eventuais situações de pânico ou ansiedade. Cada curso tem 

carga horária de 40 horas e será realizado por meio da plataforma EaD – Moodle da 

UFSC. 
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