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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa teve como finalidade verificar se as organizações 
do meio oeste catarinense aplicaram ações de caráter psicológico no contexto da 
atual pandemia pela COVID-19 e apresentar quais foram essas ações realizadas. 
Utilizando como ferramenta a pesquisa documental, a coleta de informações através 
do Núcleo de RH da ACIC e a análise dessas informações mediante o embasamento 
teórico. Assim como, procurou discutir e contextualizar as atribuições do Núcleo de 
RH, os objetivos da Gestão de Pessoas, da mesma forma que a saúde mental nas 
organizações e a pandemia pela COVID-19. Após apresentadas as ações, realiza-se 
a análise das informações com base no referencial teórico. É possível visualizar que 
as empresas, de fato, aplicaram medidas de intervenção psicológica em ambiente 
organizacional e buscaram criar ferramentas próprias para a promoção de saúde 
mental. Também, foi possível visualizar essas ações e perceber que as organizações 
seguiram, na maioria de suas ações, suas próprias percepções, pois a maioria das 
recomendações governamentais são voltadas apenas a questões sanitárias. Dessa 
forma, pode-se concluir que as organizações buscaram auxiliar nos processos de 
saúde mental e bem estar psicológico de seus colaboradores no atual contexto de 
pandemia pela COVID-19.  

 
Palavras-chave: Saúde mental nas organizações. Pandemia pela COVID-19. Ges-
tão de Pessoas. Intervenções psicológicas. Psicologia Organizacional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The present research work aimed to verify if organizations from the Midwest of Santa 
Catarina carried out psychological actions in the context of the current pandemic by 
COVID-19 and to present which were the actions carried out. Using documental re-
search as a tool, the collection of information through the ACIC HR Center, and the 
analysis of this information through a theoretical basis. As well as, it tried to discuss 
and contextualize the HR Nucleus attributions, the objectives of people management, 
in the same way as mental health in organizations and the pandemic by COVID-19. 
After presenting the informed actions, the analysis of this information is carried out 
based on the theoretical framework. It is possible to see that companies, in fact, ap-
plied psychological intervention measures in an organizational environment and 
sought to create their own tools for the promotion of mental health. It was also possi-
ble to visualize these actions and notice that the organizations followed, in most of 
their actions, technical guidelines. It can be concluded that organizations sought to 
assist in the mental health and psychological well-being of their employees in the cur-
rent pandemic context by COVID-19. 
 
Keywords: Mental health in organizations. Pandemic by COVID-19. People mana-
gement. Psychological interventions. Organizational Psychology. 
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1O home office é um termo emprestado do inglês que significa “escritório em casa” e caracteriza-se 
como uma forma de trabalho flexível, possibilitando o indivíduo a trabalhar remotamente (HAUBRICH 
e FROEHLICH, 2020). 

 

INTRODUÇÃO 

A crise sanitária mundial provocada pela pandemia do coronavírus disease 

2019 (COVID-19) é acompanhada por uma grave crise social, econômica e política, 

alterando assustadoramente a realidade dos trabalhadores e suas relações com o 

trabalho (MORAES, 2020).  

 Segundo o Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 em 

março de 2020 a OMS (Organização Mundial de Saúde) reconheceu formalmente a 

pandemia pelo novo coronavírus. O vírus já havia atingido os países dos continentes 

Asiático, Europeu e Africano como também a Américas, em pouco mais de seis me-

ses, em todo o mundo. Já são mais de 9 milhões de casos confirmados e quase 500 

mil óbitos, destacando-se os Estados Unidos da América (EUA) (2,2 milhões de ca-

sos e 120 mil óbitos) e Brasil (mais de um milhão de casos e 50 mil óbitos). Logo, o 

Brasil passou a lidar com diversas ações, entre elas: isolamento social, suspensão 

de diversos serviços e indústrias, fechamento de fronteiras, crescimento exacerbado 

do ‘home office’. Entre março e abril de 2020, o país contabiliza a perda de aproxi-

madamente um milhão de empregos formais.  

Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram 39% em abril em relação a 
março (Ministério da Economia do Brasil, 2020). Além disso, até maio de 
2020, mais de 7 milhões de pessoas tiveram redução de salário ou suspen-
são do contrato de trabalho, conforme Medida Provisória n° 936/2020 que 
instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
(ALVARENGA, 2020, n.p).  

A pandemia gerou o medo em massa da contaminação e proliferação do ví-

rus, além do receio em relação ao desconhecido. De acordo com De Negri et al., 

(2020), nesse novo cenário as organizações e indústrias necessitaram reinventar-se 

e buscar novas estratégias para a contenção da pandemia e promoção do bem estar 

físico e psicológico de seus colaboradores. 

No contexto organizacional, o estado de Santa Catarina possui um significati-

vo parque industrial, ocupando uma posição de destaque no Brasil. A região do meio 

oeste catarinense “é a quarta do país em quantidade de empresas e a quinta em 

número de trabalhadores” (FIESC, 2014, web). Santa Catarina é o segundo estado 

com maior participação da indústria de transformação no Produto Interno Bruto (PIB) 

(FIESC, 2014).  
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Visando o desenvolvimento da região do meio oeste catarinense, foi fundada 

no dia 2 de fevereiro de 1941 a Associação Empresarial de Caçador (ACIC), que 

apoia e parceira diversas causas como inovação, saúde, cultura, educação e infra-

estrutura através do associativismo. As empresas por intermédio dos núcleos, po-

dem acessar informações, onde promovem a troca de ideias bem como, ações que 

auxiliam na união das empresas em prol do crescimento regional (PIACENTINI, 

2016). 

Hoje a ACIC possui 9 núcleos, entre eles, o Núcleo de Recursos Humanos 

(RH) fundado em março de 2014 e apresenta como objetivo buscar soluções e tro-

cas de boas práticas em RH através do networking agenciado pela integração dos 

aproximadamente 30 nucleados, promovendo assim o desenvolvimento e cresci-

mento das pessoas e das organizações do meio oeste catarinense. Desse modo, 

busca ser referência para as organizações contribuindo para valorização, desenvol-

vimento e retenção de pessoas (TOMAZINI, 2018). 

Como protagonistas da economia e da globalização, as organizações têm 

como responsabilidades básicas a boa condução dos negócios e principalmente o 

cuidado no manejo de seus colaboradores. Desse modo, o papel do setor de RH nas 

empresas é cuidar do capital humano, seu principal bem (STEDILE, 2017).  

Abordadas essas questões, o presente trabalho visa averiguar, através do 

Núcleo de RH da ACIC, as contribuições das organizações perante o cenário de 

pandemia e levanta o seguinte questionamento: Quais as estratégias de cunho psi-

cológico as organizações estão adotando para a promoção da saúde mental dos 

colaboradores no contexto de pandemia pelo COVID-19 na região do meio oeste 

catarinense? 

A principal hipótese desse trabalho é verificar se as organizações do meio 

oeste catarinense adotaram práticas pertinentes e quais foram às ações realizadas 

para a promoção do bem estar psicológico de seus colaboradores. Tendo como obje-

tivo geral mapear quais as medidas adotadas pelas empresas para a promoção do 

bem estar psicológico de seus colaboradores no contexto de pandemia pelo COVID-

19. 

De acordo com Pagano (2020), mesmo antes da pandemia, o mundo coorpo-

rativo já vivenciava profundas mudanças e grandes desafios que impactam em sua 

produtividade e competitividade, refletindo, principalmente, na relação das empresas 
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com seus colaboradores. É possível que as organizações que possuem ambientes 

focados na saúde e bem-estar dos colaboradores adquirem uma performance acima 

da média daquelas que não possuem esse foco. 

O presente trabalho é descrito através de uma pesquisa documental e justifi-

ca-se pela necessidade de explorar o novo cenário de trabalho gerado pela pande-

mia, como relevância cientifica esse trabalho pode incentivar cada vez mais estudos 

em relação a esse tema que é tão novo e ainda escasso em nosso país em termos 

de pesquisa. Mostra-se também relevante no contexto organizacional por levantar 

informações pertinentes as práticas de aspectos psicológicos envolvidos na esfera 

da pandemia, possibilitando a troca de conhecimentos e técnicas no meio de gestão 

de pessoas. Este trabalho também possui grande relevância pessoal, visto que pro-

move o desenvolvimento profissional e acadêmico, além de incentivar a pesquisa. 

Quanto aos objetivos específicos está incluída a exploração através do Nú-

cleo de RH da ACIC referente às contribuições das organizações no bem estar psi-

cológico de seus colaboradores no contexto de pandemia; realização da pesquisa 

documental sobre as práticas adotadas nas organizações; e a identificação e relação 

dos resultados obtidos conforme informações apresentadas.  
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta fundamentação teórica descreve o Núcleo de RH, contribuições da ges-

tão de pessoas e a promoção do bem estar psicológico nas organizações, bem co-

mo o contexto de pandemia COVID-19.  

1.1 NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS  

O Núcleo de RH surgiu em meados de 2014, com o intuito de criar a união en-

tre os profissionais da área de RH, com o objetivo de trocar experiências, informa-

ções e fomentar possibilidades através do relacionamento entre as organizações da 

região. Segundo Serra (2018), é fundamental a implantação de práticas de RH ino-

vadoras que promovam o envolvimento dos colaboradores e gestores para melhorar 

a produtividade.  

Para Chiavenato (2014), os gestores contribuem com conhecimentos e quali-

ficações, afim de, proporcionar ações e estratégias que impulsionem e potencializem 

a organização através da gestão de pessoas. Nesse sentido, a gestão de pessoas é 

baseada em aspectos como a visão de colaboradores como seres humanos, busca 

perceber a personalidade e individualidade do colaborador, indivíduos singulares e 

não como apernas meros empregados da organização. O conceito de empregados 

isolados em cargos torna-se obsoleto abrindo espaço ao novo conceito de colabora-

dores organizados em equipes e considerados parceiros da organização. Pode-se 

dizer que: 

Como conceito básico da gestão estratégica de recursos humanos, temos 
de esclarecer também o que é gestão. Gestão é cuidar, tomar conta, fazer 
com que as coisas aconteçam. Portanto, gestão estratégica significa cuidar 
para que os resultados de hoje assegurem os resultados de amanhã 
(BRANDÃO, João Baptista, 2018, p.23).  

Através do envolvimento dos nucleados e gestores da área de RH é realizado 

o levantamento de demandas através de rodas de conversa e reuniões mensais na 

sede da ACIC na cidade de Caçador/SC, além de diversos contatos com entidades 

na busca por parcerias de trabalho e realização de visitas técnicas em demasiadas 

organizações da região.  

Conforme levantamento de demandas pelos gestores de RH, em março de 

2017 o núcleo, iniciou o movimento para a criação de uma Rede de Inclusão na re-
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gião do meio oeste catarinense. As empresas, instituições que trabalham com pes-

soas portadoras de deficiência, médicos do trabalho e representantes da FIESC rea-

lizaram uma mesa redonda na sede da ACIC para debater quais estratégias poderi-

am ser tomadas. Portanto, a Rede de Inclusão apresenta como propósito trabalhar a 

relação dos diferentes indivíduos que interagem com a inclusão de pessoas com 

deficiência e reabilitados, oportunizando que as ações ocorram de maneira efetiva e 

com qualidade. Em setembro do mesmo ano foi realizado o lançamento da rede 

(FIESC, 2017).  

Ações como palestras e treinamentos são promovidos pelo Núcleo de RH em 

diversas instituições através de parcerias com indústrias, hospitais, escolas e insti-

tuições. Resultado dessas parcerias é a criação da “Rede de Valorização da Vida” 

em parceira com a Polícia Militar, que apresenta como objetivo a realização de pa-

lestras na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) nas or-

ganizações nucleadas (TOMAZINI, 2018). 

 Chiavenato (2014) alega que as organizações para serem bem-sucedidas 

necessitam de colaboradores talentosos, disponíveis, eficientes, empreendedores e 

dispostos a se arriscar. Pois, são eles que conduzem os negócios, elaboram produ-

tos, prestam serviços, ensinam e atendem os clientes externos e internos. Para ob-

ter êxito nessas atividades é vital que ocorra a intensificação do treinamento e a 

preparação das pessoas. As organizações que querem se tornar bem-sucedidas 

precisam intensificar seus treinamentos para obter um retorno garantido. 

Segundo Tomazini (2018), no mês de comemoração do profissional de RH, o 

núcleo realizou a promoção de palestra com o tema “RH 4.0”.  O conceito de RH 4.0 

está relacionado a uma nova revolução industrial com inovação em tecnologias de 

controle e automação de todos os processos. Nesse novo contexto o RH passa por 

procedimentos para inovação de processos, como por exemplo, o recrutamento e 

seleção de pessoas, gestão de pessoas e engajamento, fazendo com que atividades 

burocráticas e manuais sejam eliminadas ou substituídas por sistemas (OLIVEIRA, 

2019).   

Em 2020 o Núcleo de RH também promoveu treinamentos e palestras sobre 

boas práticas e o papel do RH no momento de pandemia, divulgando orientações 

entre os associados sobre a vigilância sanitária e vigilância e epidemiológica. Os 
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encontros mensais, que anteriores a pandemia, eram realizados de forma presenci-

al, passaram a acontecer de forma online (TOMAZINI, 2018). 

 

1.2 GESTÃO DE PESSOAS 

Para Chiavenato (2014) a gestão de pessoas (GP) é uma área singular, de-

pende da cultura organizacional de cada instituição e principalmente a mentalidade 

das pessoas que aplicam a gestão. Depende de uma mistura de variáveis, como por 

exemplo, políticas internas, tecnologias utilizadas no dia a dia, ideais e valores da 

organização, visão de seus diretores, ramo de atuação, ferramentas utilizadas nos 

processos, e estrutura da organização. 

O entendimento do conceito de gestão de pessoas é imprescindível para o 

desempenho das atividades do profissional do RH, uma vez que este deve trabalhar 

de forma humana, verificando tanto o lado da empresa quanto dos colaboradores. 

De acordo com Souza (2014, p. 8-9), podemos compreender o conceito de RH co-

mo: 

Os serviços produtivos que as pessoas oferecem às empresas baseando-se 
nas suas habilidades, conhecimentos, raciocínio e poder de decisão, esses 
recursos não são evidenciados no balanço das empresas pelo simples fato 
de que a empresa não pode ser proprietária de tais recursos, elas simples-
mente contratam seus empregados e desses obtêm o seu tempo e conhe-
cimento, um dos desafios mais complicados que as empresas têm de solu-
cionar é quanto ao desenvolvimento das competências humanas internas 
para que tal desenvolvimento ocorra, é preciso que a empresa promova re-
cursos humanos qualificados, ambientes que estimulem o auto aprendizado, 
administre adequadamente as pessoas e por fim estimule o desenvolvimen-
to de comunidades intelectuais. 

É função do RH provocar o desenvolvimento das pessoas que constituem a 

organização, para obter um resultado eficiente o RH precisa criar técnicas e estraté-

gias de acordo com a demanda levantada, planejar e aplicar atividades que promo-

vam o engajamento das equipes, e possibilitar um ambiente propício a esse desen-

volvimento (FELICIO, 2015). Para que isto aconteça, é preciso a realização de al-

guns papéis, tais como o monitoramento de novos talentos, inclusão de novos cola-

boradores, promoção de pacotes de benefícios, desenvolvimento de treinamentos e 

demais ações que contribuem em todo o processo de gestão (ÁVILA; STECCA, 

2015). 
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Segundo Bosi (2014) as atribuições do RH de uma organização são apresen-

tadas como: 

 Descrição dos cargos: enumerar todas as tarefas e responsabilidades atribuí-

das ao ocupante do cargo;  

  Administração de salários: aplicar e supervisionar um conjunto de procedi-

mentos e padrões que visam promover e manter estruturas de remuneração 

justas na organização. 

  Recrutamento: executar um conjunto de técnicas e procedimentos que visam 

atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos na 

organização. 

  Processo seletivo: através da aplicação de técnicas, visa à escolha de candi-

datos com o perfil mais adequado de acordo com a função disponível. 

 Contratação/registro: após a escolha do candidato com o perfil mais apto para 

a vaga, o RH efetua os procedimentos legais para a contratação.  

 Integração do novo empregado: visa integrar e treinar o funcionário no ambi-

ente da organização. 

 Treinamento e desenvolvimento: consiste em capacitar e desenvolver habili-

dades dos colaboradores. 

 Avaliação de desempenho: com o objetivo de validar informações sobre o 

comportamento profissional do colaborador, aplica-se um conjunto de técni-

cas. 

Pode-se considerar perante as demasiadas atribuições dos profissionais do 

RH que o conhecimento para gerir pessoas dentro de uma organização capacita sua 

equipe e, assim, os prepara para o enfrentamento de diversas demandas. É possível 

considerar que gestão de pessoas é o diferencial no desdobramento de uma organi-

zação, visto que esta é capaz de criar um ambiente de trabalho saudável, promo-

vendo a eficiência e a motivação dos empregados, bem como, resultados visualiza-

dos através do aumento da produtividade e eficácia por meio de uma equipe enga-

jada (SANTOS e MIRANDA, 2020). Nesse contexto, Chiavenato (2014, p.49) afirma 

que: 

A GP – mais do que nunca – está agora focada no capital humano e nas 
suas consequências sobre o capital intelectual da organização. Assim, o 
campo de influência da GP se estende não somente às “nossas pessoas”, 
como também à “nossa organização” e aos “nossos clientes”. A GP precisa 
pensar grande.                
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Destaca-se, portanto, a importância da gestão organizacional como um todo, 

para planejar e implantar ações e intervenções positivas para o bem estar dos cola-

boradores.  

1.2.1 Objetivos da Gestão de Pessoas  

As pessoas constituem o principal ativo da organização. A partir desse ponto, 

surge a necessidade de tornar as organizações mais preocupadas e afetivas para 

seus colaboradores. É preciso investir no bem mais precioso da organização – as 

pessoas – apenas dessa forma, é possível obter sucesso em seus resultados e ga-

rantir a prosperidade da empresa CHIAVENATO (2014). 

Quando uma organização está realmente trabalha para os colaboradores den-

tro da sua visão e cultura organizacional passam a refletir resultados na sua produ-

ção diariamente na empresa. A GP pode ser caracterizada como uma área que per-

mite a eficácia na ação e desempenho de seus colaboradores, com o intuito de con-

quistar juntos os objetivos organizacionais e pessoais. 

Pode-se considerar que técnicas engessadas e controladoras estão tornando-

se obsoletas nesse novo cenário, dando lugar a uma visão livre e estratégica, bus-

cando compreender a singularidade dos indivíduos que formam a organização (RU-

BIO, DE ALCÂNTARA GONZAGA, GUIMARÃES, 2018). Muitos nomes podem ser 

utilizados para descrever a equipe relacionada com a gestão de pessoas, como re-

cursos humanos, desenvolvimento de talentos e capital humano ou intelectual e re-

lações industriais (KNEVITZ, 2011; CHIAVENATO, 2020). 

   Esses termos apresentam como objetivo em comum lidar com pessoas. 

Mas, o termo Administração de Recursos Humanos (ARH) ainda é o mais frequente 

de todos eles. Dependendo de como é o modelo de gestão, os colaboradores po-

dem proporcionar o crescimento da empresa e fortalecer suas diretrizes. As pessoas 

são a fonte de muito sucesso, mas mal geridas, podem ser também a fonte de confli-

tos e fracasso (RUBIO, DE ALCÂNTARA GONZAGA, GUIMARÃES, 2018).  Segun-

do Chiavenato (2020), os colaboradores precisam ser tratados como elemento bási-

co e fundamental de uma organização, apenas dessa forma, a GP consegue alcan-

çar plenamente seus propósitos. 
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   A Gestão de Pessoas, conforme Chiavenato (2020) apresenta vários objeti-

vos, com o intuito de contribuir para a eficácia organizacional através dos seguintes 

meios:  

Tabela 1: Gestão de pessoas e a Eficácia Organizacional 

Meios Explanação Autores 
Principal objetivo Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e rea-

lizar sua missão: nos modelos de gestão anteriores, os 
métodos e regras idealizados pela organização eram 
impostos, de forma rígida, aos colaboradores para 
obter eficiência. Hoje, a GP é um componente funda-
mental, pois foi possível realizar um salto para a eficá-
cia através da flexibilidade dos métodos, focando nos 
resultados. O principal objetivo da GP é o de ajudar a 
organização a atingir seus objetivos e metas, mas 
para isso, é necessário primeiramente observar o ra-
mo do negócio, pois cada ramo apresenta diferentes 
implicações e necessidades. 

Chiavenato (2020) 
Souza (2014) 

Proporcionar 
competitividade à 
organização 

Significa saber empregar e desenvolver as habilidades 
e as competências da área de trabalho. A GP faz com 
que as ações das pessoas sejam mais produtivas para 
beneficiar clientes, parceiros e colaboradores. As or-
ganizações buscam diferenciais competitivos e posi-
ções estratégicas de mercado. Neste sentido: 
“O conhecimento é a forma das empresas gerir o capi-
tal intelectual, permitindo a transferência do conheci-
mento entre pessoas e na própria organização. As 
empresas devem promover a criação do conhecimento 
e as melhores práticas, através da criação de compe-
tências distintivas, bem como na transferência dessas 
competências, para toda a organização, com o objeti-
vo de aprimorar os negócios, gerando valor competiti-
vo” (BARRAL, 2019, p. 163). 

Chiavenato (2020) 
Barral (2019) 

Oferecer à orga-
nização pessoas 
treinadas e moti-
vadas 

Capacitar e preparar às pessoas – o maior patrimônio 
da empresa – de forma contínua. É preciso também 
dar reconhecimento às pessoas, recompensar apenas 
bons resultados. As empresas precisam criar um me-
canismo de recompensas justo e motivador, os cola-
boradores precisam sentir-se valorizados. Para que 
não haja nenhuma falha de comunicação ou entendi-
mento, é necessário esclarecer quais serão os quesi-
tos e como alcançá-los. 

Chiavenato (2020) 

Aumentar a satis-
fação das pesso-
as no trabalho 

Atualmente, sabe-se que é necessário proporcionar 
um ambiente onde os colaboradores sintam-se bem e 
realizados, é necessário adequar suas competências 
as suas funções. Oportunizando também, o desenvol-
vimento de novas competências e crescimento dentro 
da organização. Pois para elas, o trabalho é a maior 
fonte de realização e identidade pessoal, a felicidade 
na organização e a satisfação no trabalho são deter-
minantes no sucesso organizacional.  

Lins, Da Silva (2019) 
Souza (2014)  
 

Desenvolver e 
elevar a qualida-
de de vida no 
trabalho (QVT) 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) é um conceito 
que se refere aos aspectos do dia a dia no trabalho, 
como estilo de gestão, liberdade e autonomia para 
tomar decisões, ambiente de trabalho agradável, par-
cerias, estabilidade, carga horária adequada e tarefas 
agradáveis e compatíveis com cada perfil e habilidade. 
Esse conceito busca tornar atraente o ambiente de 

Cogo (2014) 
Simão (2019) 
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trabalho, envolvendo desde a estrutura física, seguin-
do padrões de ergonomia e facilitando a atividade 
laboral, até a promoção de ações que estimulem o 
entrosamento entre a equipe e gestores. 

 
 

Administrar e 
impulsionar a 
mudança na or-
ganização 

O mundo está em constante movimento, ocasionando 
mudanças tecnológicas, econômicas, políticas e cultu-
rais. Com as mudanças é necessário encontrar solu-
ções e novas estratégias mais flexíveis e ágeis, para 
garantir e promover o sucesso e estabilidade das or-
ganizações. Por isso, os profissionais da área de GP 
precisam estar preparados a agir perante essas mu-
danças, aplicando novas ações, sempre pensando no 
melhor para todos.  

Menezes, et al. 
(2018) 

Manter políticas 
éticas e compor-
tamento social-
mente responsá-
vel 

Toda atividade de GP deve ser aberta, transparente, 
justa, confiável e ética. Os indivíduos que compõe a 
organização precisam seguir padrões éticos, os dire-
tos básicos devem ser conservados e garantidos. É 
preciso ter responsabilidade social. 

Folco (2015) 

Construir a me-
lhor equipe e a 
melhor empresa 

Não basta cuidar somente das pessoas. “Ao cuidar 
dos talentos, a GP precisa cuidar também do contexto 
em que eles trabalham. Isso envolve a organização do 
trabalho, a cultura corporativa e o estilo de gestão. Ao 
lidar com essas variáveis, a GP conduz não somente à 
criação de uma força de trabalho engajada como tam-
bém a uma nova e diferente organização”. 

Chiavenato (2014, 
p.12) 

Fonte: MARTINELLO, Bruna. Estratégias de Intervenção Psicológica em Ambiente Organizacional no Con-
texto de Pandemia Do Covid-19 na Região do Meio Oeste Catarinense. Caçador. 2020. 
  

Sendo assim, de acordo com Gurnaski e Borges (2020) a GP tem como obje-

tivo o bem comum, alcançar resultados eficazes, através de empregados satisfeitos, 

motivados e integrados com as estratégias das organizações, o fator motivacional 

aliado ao reconhecimento do bom desempenho traz resultados eficazes, pois todo e 

qualquer colaborador quer ser reconhecido pelo trabalhado que realiza e sentir-se 

valorizado por seu bom desempenho. Conforme Ferreira e Alves (2018, p. 8):  

Estar satisfeito com o trabalho que desempenha, faz com que o colabora-
dor, consequentemente, sinta-se motivado a efetuar suas atividades de ma-
neira mais eficiente. Dessa forma, os resultados alcançados não somente 
serão mais eficazes, como também estão indo ao encontro dos objetivos de 
qualquer corporação que almeje maximizar o desempenho de seus colabo-
radores e obter o melhor rendimento possível em seu ramo de atuação. 

É exatamente isto que as organizações modernas buscam levar o colabora-

dor ao crescimento, ao desenvolvimento e a uma perspectiva de progressão no futu-

ro, gerando uma devolutiva à organização, tendo em vista que, um colaborador 

comprometido com seu trabalho, automaticamente consegue atingir resultados posi-

tivos para si mesmo e para a organização em que está inserido, resultando na eficá-

cia e efetividade das atividades desenvolvidas por ele. (SANTOS e MIRANDA, 

2020). 
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1.3 SAÚDE MENTAL NAS ORGANIZAÇÕES 

             A condição para obtenção da qualidade de vida do ser humano envolve vá-

rios âmbitos, como o bem estar psicológico, emocional e físico, relações sociais, sa-

úde, vida financeira, educação, carreira profissional e outros parâmetros que afetam 

a vida humana. Conforme citado por Cunha, et al., (2018, p.2):  

O cotidiano de trabalho da população mundial é uma ferramenta muito im-
portante para o desenvolvimento e organização da população humana de 
modo geral. Tem-se percebido uma preocupação, cada vez maior, das or-
ganizações, para com a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores em 
função das consequências do estresse no ambiente de trabalho, que se tor-
nou um problema significativo e preocupante. 

Pode-se definir um dos conceitos de estresse como uma relação entre o indi-

víduo e o mundo externo, quando o indivíduo passa por situações ou desencadea-

mento de sentimentos que ultrapassem seus recursos pessoais e sociais, resultando 

a uma ameaça ao seu bem estar psicológico e físico (DO PRADO, 2016).  

Para De Andrade e Pérez-Nebra (2017) podemos definir estresse como um 

conjunto de várias reações fisiológicas que são necessárias para o ajustamento a 

novos eventos, geralmente estimulados por estados emocionais negativos e positi-

vos, essas reações fisiológicas podem acarretar um desequilíbrio no organismo se 

forem durarem um longo período e de forma intensa, afetando diretamente sua saú-

de mental. 

 Por sua vez, o conceito de saúde mental é relacionado à ausência de quei-

xas ou sofrimento psíquico sobre diversas formas, uma segunda perspectiva de sa-

úde mental da perspectiva médica se organiza a partir da ideia de um “funcionamen-

to padrão”. Mentalmente saudável seria considerado o indivíduo que se adequa às 

expectativas, modelos e padrões socioculturais – aquele que se mostra previsível e 

fiel a padrões gerais de normalidade (DE MORAES, 2020). 

Também podemos definir saúde mental como um componente essencial para 

a saúde, sendo ela primordial para a condução de habilidades coletivas e individu-

ais, sendo uma condição vital para o indivíduo (PEREIRA, et al., 2020). Nesse senti-

do, os autores propõem também que a pandemia pela COVID-19 desencadeou o 

medo e intensificou níveis de ansiedade e estresse em pessoas saudáveis, mas em 

especial, em pessoas com pré-disposição a transtornos mentais.  

No contexto organizacional atual causado pela pandemia da COVID-19, vá-

rios ofícios profissionais foram impactados de forma direta, com desdobramentos na 
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qualidade de vida no trabalho e automaticamente na saúde mental dos colaborado-

res. Demasiados profissionais, de diversas áreas, têm entrado em crise devido às 

mudanças acarretadas pela pandemia – como exemplificado pelo caso dos profes-

sores, que tiveram as aulas na modalidade presencial substituídas por um modelo 

de ensino à distância. Podemos exemplificar também, conforme recomendações do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2020) o isolamento imediato de trabalhadores encon-

trados nos grupos de risco: 

Portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, asma, do-
ença pulmonar obstrutiva crônica, e indivíduos fumantes (que fazem uso de 
tabaco incluindo narguilé), acima de 60 anos, gestantes, puérperas e crian-
ças menores de 5 anos. Existem estudos recém-publicados com dados so-
bre os grupos de risco ligados a maior mortalidade por Sars-Cov-2, citando 
as enfermidades hematológicas, incluindo anemia falciforme e talassemia, 
doença renal crônica em estágio avançado (graus 3,4 e 5), imunodepressão 
provocada pelo tratamento de condições autoimunes, como o lúpus ou cân-
cer, exceto câncer não melanótico de pele, obesidade ou doenças cromos-
sômicas com estado de fragilidade imunológica (Núcleo de Telessaúde 
Mato Grosso do Sul, 2020, n.p). 

Neste cenário de crise mundial que, portanto, transcende largamente a di-

mensão sanitária e repercute de modo especial no território do trabalho e gera con-

sequências nocivas em seus protagonistas é absolutamente estratégico ter em conta 

algumas diretrizes visando a mitigar ou, no limite, eliminar os efeitos negativos que 

estão sendo produzidos e, sobretudo, promover a Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) de viés sustentável.  

Dessa forma, o Conselho Regional de Psicologia – Santa Catarina (CRP-SC), 

com base no Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP) e nas diretrizes do 

Conselho Federal de Psicologia, elaborou um manual de orientações técnicas para 

psicólogos que atuam na área da Psicologia Organizacional, com o intuito de indicar 

algumas orientações técnicas para o manejo da pandemia pela COVID-19 nas em-

presas. Sendo elas as seguintes orientações: 

Tabela 2. Orientações Técnicas para Psicólogos que atuam na área da Psicologia Organizacio-
nal.  

Orientação Explanação Autores 
Autocuidado A fim de cumprir com os protocolos de biossegurança 

e manter as medidas de cuidado e distanciamento 
social, os psicólogos da área organizacional precisam 
estar atentos às recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). É preciso manter hábitos 
saudáveis como forma de prevenção e gestão do es-
tresse pessoal.  

Conselho Regional 
de Psicologia – San-

ta Catarina (2020) 

Manter-se infor-
mado 

É preciso estar atento às notícias e publicações sobre 
a COVID-19, sempre verificando a origem das fontes 

Conselho Regional 
de Psicologia – San-
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de informação e somente após confirmar sua veraci-
dade, compartilhar essas informações. É importante 
estar atento a resoluções e ao CFP com o intuito de 
atuar com maior segurança e profissionalismo. 

ta Catarina (2020) 

Orientações para 
as lideranças das 
empresas 

As lideranças das organizações precisam fazer parte 
da elaboração de estratégias para manejo da pande-
mia e ser orientadas para ajudar a identificar colabo-
radores que possam demonstrar sinais e sintomas de 
trazer transtornos psicológicos advindos desse mo-
mento de crise para a aplicação das melhores técnicas 
e instrumentos, assim como os encaminhamentos 
adequados. 

Conselho Regional 
de Psicologia – San-

ta Catarina (2020) 

Abrir um espaço 
para acolhimento 
e capacitação em 
Primeiros Aten-
dimentos Psicoló-
gicos  

Cabe ao psicólogo da área organizacional realizar o 
acolhimento e a escuta dos colaboradores, de forma 
compreensiva e empática.  É preciso dimensionar o 
grau de sofrimento psíquico a até mesmo evidenciar o 
comprometimento por outras patologias, podendo 
desta forma encaminhá-lo ao serviço especializado. 

Conselho Regional 
de Psicologia – San-

ta Catarina (2020) 

Acompanhamento É importante que o psicólogo da área organizacional 
construa com as lideranças de sua empresa uma rede 
de parceria que possa atender os trabalhadores que 
estejam apresentando maior dificuldade em adminis-
trar o momento de crise e, assim, recebam o tratamen-
to adequado. 

Conselho Regional 
de Psicologia – San-

ta Catarina (2020) 

Atuar nas situa-
ções de discrimi-
nação e estigmas 

É indicado que o psicólogo organizacional fique atento 
as situações de conflitos que podem se acentuar nes-
sa fase.  Principalmente colaboradores que possam 
ter resultados positivos para a COVID-19, caso o psi-
cólogo identifique algum colaborador sofrendo discri-
minação, recomenda-se uma intervenção pacífica, 
podendo se utilizar de informações sobre estresse, 
assédio moral e gerenciamento de conflitos em tempo 
de crise. 

Conselho Regional 
de Psicologia – San-

ta Catarina (2020) 

Comunicação em 
situação de qua-
rentena e home 
office 

O psicólogo deve facilitar a comunicação entre todos 
os membros da organização, repassando recomenda-
ções da OMS e tranquilizando trabalhadores quanto à 
situação de empregabilidade, repassando ações e 
planos de gestão de maneira objetiva.  É muito impor-
tante que em momento de crise, como esse, as teorias 
conspiratórias e “fofocas” sejam eliminados, na tentati-
va de diminuir o pânico entre os colaboradores. 

Conselho Regional 
de Psicologia – San-

ta Catarina (2020) 

Entrevistas de 
desligamento 

Sugere-se que os profissionais que farão as entrevis-
tas de desligamento trabalhem em conjunto com as-
sistentes sociais que possam mostrar alternativas aos 
colaboradores desligados, no intuito de diminuir a an-
siedade destes nesse momento difícil. 

Conselho Regional 
de Psicologia – San-

ta Catarina (2020) 

Fonte: MARTINELLO, Bruna. Estratégias de Intervenção Psicológica em Ambiente Organizacional no Con-
texto de Pandemia Do Covid-19 na Região do Meio Oeste Catarinense. Caçador. 2020. 
 

Nesse sentido, estudos comprovam a importância da psicologia e de uma boa 

interação entre os profissionais, conforme citado por Pereira et al., (2020, p.18):  

Três fatores principais devem ser considerados ao  desenvolver  estratégias  
de  saúde mental:  equipes  multidisciplinares  de  SM  que  incluam  médi-
cos,  psiquiatras, psicólogos,  enfermeiros,  farmacêuticos,  etc.;  comunica-
ção  clara  envolvendo  atualizações regulares e precisas no surto de CO-
VID-19 e estabelecer serviços de consultoria psicológico via Telessaúde. 
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No atual cenário de crise, o medo de contaminação e os efeitos sociais e 

econômicos devem fazer com que as organizações coloquem como centro das polí-

ticas organizacionais a busca por estratégias para melhorar a condição de saúde 

mental das pessoas (CASTRO, et al., 2020). Os autores ainda propõem que com a 

adoção de medidas governamentais, digitais, teletrabalho e promoção de saúde 

mental é possível minimizar os impactos negativos da pandemia.  

Sobre saúde mental e pandemia pela COVID-19, é importante levar em con-

sideração o contexto social que a pessoa está inserida (PEREIRA, et al., 2020). Ine-

vitavelmente, a vida das pessoas será afetada de alguma forma pela pandemia, 

desse modo, é fundamental elaborar um plano de estratégias visualizando as de-

mandas apresentadas em cada grupo, organização e população (CASTRO, et al., 

2020). 

1.4 PANDEMIA PELO COVID-19  

O primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus foi reportado na China, no 

início de dezembro de 2019 (WANG et al., 2020; XIAP, 2020). O vírus rapidamente 

se espalhou pelo mundo fazendo com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

a considerasse uma pandemia. Logo, em abril de 2020, 206 países registravam in-

fecções pelo novo coronavírus, com o total de 976.249 casos confirmados e 50.489 

mortes (OMS, 2020; SCHMIDT, et al. 2020).  

A Pandemia COVID-19 chega ao Brasil através de casos importados da Eu-

ropa, inicialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, em abril o Brasil conta-

va com 9.056 casos confirmados e 359 mortes e até novembro do mesmo ano, o 

país já apresenta mais de 5.590.025 de casos confirmados e aproximadamente mais 

de 161,06 de óbitos (BRASILa, 2020). Porém, como não são notificados os casos 

positivos que não são testados, estima-se que a real quantidade de contaminados 

seja ainda maior (SCHMIDT et al., 2020). Dessa maneira, o tempo de duração, os 

desdobramentos e o impacto mundial da pandemia ainda permanecem imprevisí-

veis.  

Os autores Werneck e Carvalho (2020), consideram que a alta velocidade de 

disseminação da COVID-19, num contexto de desigualdades sociais, como o cená-

rio do Brasil, dificulta a execução das estratégias tomadas para conter a pandemia. 
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Outro favor citado é a insuficiência de conteúdo científico, por se tratar de uma situ-

ação nova e inédita a nível global.  

Em um momento politicamente delicado para a nação brasileira, quando in-
certezas deveriam ser reconhecidas e superadas e combinadas com medi-
das urgentes, a ansiedade e o medo passam a integrar o imaginário social, 
agravados pela insegurança decorrente das profundas desigualdades e ini-
quidades que não surgiram com a pandemia, mas têm sido por ela agudiza-
das, aprofundadas e vêm resultando em diferenciais inaceitáveis nos impac-
tos sobre a situação de saúde e no acesso aos cuidados de saúde, bem 
como comprometendo a adesão às medidas epidemiológicas de controle, 
(FIOCRUZ, 2020, p.19). 

Os sintomas da infecção pelo COVID-19 apresentam tosse, febre e dificulda-

des respiratórias (LI et al., 2020). A grande preocupação é que o sistema de saúde 

de diferentes países, em especial o Brasil, possa entrar em colapso, em virtude o 

grande crescimento diário de casos que demandam internação hospitalar, a falta de 

medicamentos eficazes no combate ao vírus no organismo e a ausência de uma va-

cina (FERGUSON et al., 2020). 

Buscando reduzir os impactos da pandemia e com o objetivo de diminuir a li-

nha de incidência e o número de mortes, os países adotaram medidas como isola-

mento social, fechamento de escolas e universidades, o incentivo a higienização das 

mãos e objetos, uso de máscaras de proteção individual, fechamento de fronteiras, 

distanciamento social, em especial, de idosos e outras pessoas inseridas nos grupos 

de risco, tal qual a quarentena de toda a população (BROOKS et al., 2020; FERGU-

SON et al., 2020). Espera-se que a aplicação de medidas como essas tendem a 

“diminuir a curva” de infecção, reduzindo as chances de infecção e mortalidade. 

De acordo com Aquino et al., (2020, p.2425): 

O isolamento é a separação dos indivíduos que apresentam sintomas da-
queles não infectadas com o intuito de reduzir o risco de transmissão da 
doença. No caso da COVID-19, em que existe um maior período de incuba-
ção do vírus, se comparado a outras viroses, a alta transmissibilidade da 
doença por assintomáticos limita a efetividade do isolamento de casos, co-
mo única ou principal medida.  

Conforme Xavier et al., (2020) existem evidências de que indivíduos assinto-

máticos com COVID-19 apresentam uma carga viral muito parecida com as dos pa-

cientes sintomáticos, o que é confirmado com relatos de pessoas assintomáticas e 

com sintomas leves envolvidas na transmissão da doença. Sendo assim, é necessá-

ria a aplicação massiva de testes diagnósticos, permitindo a identificação dos indiví-

duos infectados, se tornando essencial para a efetividade do isolamento.  
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De acordo com Aquino et al., (2020) a quarentena é considerada a restrição 

do movimento de indivíduos que possam ter sido expostos a qualquer tipo de doen-

ça contagiosa, podendo ser aplicada em nível individual ou grupal, de forma voluntá-

ria ou também compulsiva. Esse mecanismo para contenção da pandemia pode 

causar efeitos negativos como sintomas de estresse pós-traumático, raiva e confu-

são (SCHMIDT, et al., 2020).  

1.4.1 Impactos na Saúde Mental em Decorrência da Pandemia da COVID-

19 

Estudos disponíveis sobre surtos de doenças infecciosas são escassos, mas 

conforme proposto por Schmidt et al., (2020) o resultado de pesquisas com esse 

tema aponta para repercussões preocupantes e desdobramentos significativos a 

longo prazo para a população de modo geral. 

Por exemplo, “[...] na epidemia de Ebola de 1995, os sobreviventes relata-
ram principalmente o medo de morrer, de se afastar ou sofrer abandono nas 
relações com familiares e amigos de infectar outras pessoas. Já os profissi-
onais da saúde, reportaram sobretudo medo  de  contrair  a  doença  e, ain-
da,  transmiti-la  a  seus  familiares, além do sofrimento  por estarem  afas-
tados  de  seus  lares, estresse, sensação  de  perda  de  controle  e  de  
desvalorização, além  de preocupação  com  o  tempo  de  duração  da  epi-
demia  (HALL,  HALL,  &  CHAPMAN,  2008 apud SCHMIDT et al., 2020, p. 
4).  

No que diz respeito à COVID-19 os estudos desenvolvidos até o momento 

sobre as repercussões na saúde mental têm se voltado tanto à população geral 

quanto aos profissionais da saúde, destacando as particularidades desses dois gru-

pos.  

A rápida disseminação do novo coronavírus por todo o mundo, as incerte-
zas sobre como controlar a doença e sua gravidade, além da imprevisibili-
dade acerca do tempo de duração da pandemia e dos seus desdobramen-
tos, caracterizam-se como fatores de risco à saúde mental da população ge-
ral (ZANDIFAR & BADRFAM, 2020 apud SCHMIDT et al., 2020, p.4).    

Devido a sua grande capacidade de disseminação no mundo, a pandemia pe-

la COVID-19 também gerou várias notícias negativas e fake news³ sobre o assunto 

(PEREIRA et al., 2020). Medidas de prevenção e orientações sanitárias para a popu-

lação em geral causam dificuldade de compreensão, em especial em regiões precá-

rias, com dificuldade ao acesso à internet (SCHMIDT et al., 2020)  
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Da mesma forma, que o senso comum por vezes tenta contrariar as orienta-

ções sanitárias, minimizando os efeitos da doença. Contribuindo para condutas ina-

propriadas, visto que a compreensão sobre a gravidade da COVID-19 está associa-

da ao comportamento humano (BARROS-DELBEN et al., 2020). 

Máscaras e luvas cirúrgicas comumente utilizadas como barreiras à trans-
missão viral aumentaram de forma significativa seu valor e estão se esgo-
tando no mercado, embora ainda não pareça haver consenso total da popu-
lação em geral sobre a necessidade desses produtos para evitar infecção 
em indivíduos saudáveis (ASMUNDSON & TAYLOR, 2020 apud SCHMIDT 
et al, 2020abc,p. 8 ). Pessoas com suspeita de infecção pelo COVID-19 po-
dem desenvolver sintomas obsessivo-compulsivos, como a verificação repe-
tida da temperatura corporal e uso compulsório do álcool gel (LI et al., 2020 
apud SCHMIDT, 2020 abc, p.8). 

É possível que pessoas com alto nível de ansiedade perante a possibilidade 

de contrair a doença, apresentem sintomas psicológicos e realizem uma interpreta-

ção equivocada perante os sinais corporais. Esse tipo de mecanismo pode se tornar 

muito comum, e além do sofrimento psíquico ao indivíduo, pode desencadear a su-

perlotação de alas hospitalares (ASMUNDSON & TAYLOR, 2020).  

Além disso, as medidas encontradas para combater a pandemia pelo COVID-

19 provocam uma diminuição das conexões face a face e das interações sociais ro-

tineiras, tornando-se também fatores estressantes (BROOKS et al., 2020; ZANDI-

FAR & BADRFAM, 2020; ZHANGET et al., 2020). 

Sobre os estudos realizados até o momento sobre os impactos na saúde 

mental devido a pandemia pelo COVID-19 encontra-se o de Wang et al. (2020), com 

a população geral na China, incluindo 1.210 participantes em 194 cidades, durante o 

estágio inicial da pandemia.  

Esse estudo revelou sintomas moderados à severos de ansiedade, depres-
são e estresse, em 28,8%, 16,5% e 8,1% dos respondentes, respectivamen-
te. Além disso, 75,2% dos participantes referiram medo de que seus familia-
res contraíssem a doença.  Ser mulher, estudante e apresentar sintomas fí-
sicos ligados à COVID-19 ou problemas de saúde prévios, foram fatores 
significativamente associados a maiores níveis de ansiedade, depressão e 
estresse (WANG et al., 2020, p.8).  

No Brasil, a chegada da pandemia acentua e expõe os impactos na saúde fí-

sica e principalmente psíquica das mulheres. Esse grupo, em especial, precisou lidar 

com várias questões emergentes, entre elas:  

As medidas de controle, em particular a necessidade de manter quarentena 
e distanciamento físico, têm representado uma grande carga para as mulhe-
res, principalmente para aquelas que têm filhos, com crianças fora da esco-
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la e aumento das necessidades de assistência domiciliar a idosos e doen-
tes. Some-se a isso a redução do apoio de avós e mulheres mais velhas na 
família, não recomendado por estas integrarem o grupo de maior risco de 
complicações graves. Tais circunstâncias resultam em grandes dificuldades 
para realização de teletrabalho ou mesmo para o engajamento em ativida-
des essenciais, como o trabalho em saúde, no qual elas representam 70% 
da força de trabalho (FIOCRUZ, 2020, p.76). 

Em março de 2020, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 

2020) divulgou que aproximadamente 95% das crianças e dos adolescentes matricu-

lados nos sistemas de ensino da América Latina estavam temporariamente sem fre-

quentar a escola em função da COVID-19. Sem perspectivas de regularização de 

ensino, aumentando o risco para ocorrência de problemas de ensino-aprendizagem 

e evasão escolar, assim como minimizar o acesso à alimentação, água, práticas de 

higiene pessoal e programas recreativos, em especial, nas comunidades em situa-

ção de vulnerabilidade socioeconômica.  

O trabalho remoto e em alguns casos a impossibilidade de trabalhar, associa-

dos a falta de previsão sobre o tempo de duração dessa situação, tende a gerar es-

tresse e medo, principalmente em relação às condições para subsistência da família. 

Esse contexto favorece a redução da capacidade de tolerância e benevolência, con-

sequentemente aumentando o risco para violência contra crianças, adolescentes e 

mulheres (CLUVER et al., 2020). 

É perceptível o aumento de violência contra mulheres nesse período, pois 
as vítimas costumam ficar confinadas junto aos autores da violência e,  mui-
tas  vezes,  não conseguem denunciar as agressões sofridas. Com base na 
experiência de outros países, algumas instituições no Brasil têm buscado 
ampliar os canais de denúncia durante o período de pandemia, por meio da 
disponibilização de comunicações online (via aplicativo de mensagens 
ou site), além de contato telefônico ou presencial nos órgãos da rede de en-
frentamento a esse tipo de violência (SCHMIDT et al., 2020, p.5).  

De acordo com o estudo de Ponte (2020), realizado através das instituições 

Amazônia Real, Agência Eco Nordeste, #Colabora, Portal Catarinas e Ponte Jorna-

lismo abordando o tema de violência doméstica é possível constatar que durante a 

pandemia pela COVID-19 em 2020 os casos de feminicídio no Brasil cresceram em 

5% em relação ao ano anterior. Apenas nos meses de março e abril de 2020 apro-

ximadamente 195 mulheres foram assassinadas e 9 estados registrara o aumento 

de 54% dos índices de violência. 

Os profissionais da saúde caracterizam um grupo de extrema relevância ao 

se falar sobre pandemia pela COVID-19. Esses profissionais estão na linha de frente 
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ao combate e manejo da doença, sofrendo diretamente os impactos advindos dela. 

Em sua rotina vivenciam vários fatores que caracterizam um grande nível de estres-

se, como por exemplo: 

O risco de ser infectado, possibilidade de adquirir o vírus e transmitir a ou-
tras pessoas, sobrecarga de trabalho, exposição diária a mortes, frustração  
por  não  conseguir  salvar  vidas,  apesar  dos esforços;  ameaças e  
agressões  propriamente  ditas,  perpetradas por  pessoas  que  buscam 
atendimento e não podem ser acolhidas pela limitação de recursos; e, um 
forte fator causador de abalos emocionais, o afastamento da família e dos  
amigos  (TAYLOR, 2019; SCHIMIDT et al., 2020, p. 5-6).  

Barroso AIL, et  al. (2020)  fizeram  um  mapeamento que demonstra o  índice  

de  risco  que  os  trabalhadores brasileiros  apresentam  de  serem  contaminados  

pelo COVID-19 exercendo suas  atividades laborais, os profissionais da saúde apre-

sentaram de 97 a 100% de risco de contágio, desde técnicos de saúde bucal a en-

fermeiros e médicos. 

Todos esses desafios enfrentados pelos profissionais da saúde podem ser-
vir como um gatilho para o desencadeamento ou a intensificação de sinto-
mas de ansiedade, depressão e estresse (BAO et al., 2020), especialmente 
quando se trata daqueles que trabalham na chamada “linha de frente”, ou 
seja, em contato direto com pessoas que  foram  infectadas  pelo  vírus (LI  
et  al.,  2020 apud SCHMIDT et al., 2020, p. 6).  

Geralmente esses profissionais que estão diariamente lutando na ‘linha de 

frente’ de combate a COVID-19 sentem-se inibidos ao se aproximar de outras pes-

soas, aumentando de forma significativa a tendência ao sofrimento psicológico, po-

dendo gerar sentimentos de exclusão e isolamento. Além de, em decorrência de no-

vas descobertas sobre a COVID-19, estão submetidos a lidar frequentemente com 

mudanças nos protocolos de atendimento, (ZHANG et al., 2020).  

 Nessa perspectiva, Ramos-Toescher (et al., 2020) salienta as contribuições 

que o Ministério da Saúde (MS) vem desenvolveu ao utilizar as possibilidades da 

Telemedicina e Telessaúde para a promoção da saúde da população em geral. Foi 

realizado a criação do Canal de Teleconsulta para COVID-19 (TeleSUS) e o Serviço 

de Teleconsulta Psicológica (TelePsi) para atendimento aos profissionais da área da 

saúde que estão envolvidos nos atendimentos de COVID-19. Já projeto TelePSI é de 

iniciativa do MS que, em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ofere-

ce teleconsulta psicológica e psiquiátrica para manejo das consequências psicológi-

cas resultantes do combate a COVID-19 (Sociedade Brasileira de Psicologia, 2020). 
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1.4.2 Sofrimento emocional e COVID-19 

O conceito de ansiedade pode ser definido como uma disfunção emocional, 

caracterizada por um estado de medo e angústia que acomete o individuo em todos 

os âmbitos da vida, gerando comportamentos como a superestimação a possibilida-

de de eventos negativos e preocupação excessiva (MOURA, et al., 2018).  

Segundo o DSM-5 ansiedade é um Transtorno Mental, isto é, uma doença. 
Está associada ao medo em extremo, momentos de ansiedade excessivos, 
e perturbações comportamentais. O [...] “Medo é a resposta emocional a 
ameaça iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de 
ameaça futura” [...]. O medo pode estar relacionado a uma experiência 
traumática que o indivíduo tenha vivenciado ou tenha sido relatada a ele, 
esse medo pode ser real ou irreal (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIA-
TION, 2014 apud ROLIM, DE OLIVEIRA, BATISTA, 2020, p.65). 

As mudanças ocorridas na sociedade em consequência à pandemia pela 

COVID-19, como o isolamento/distanciamento social aumentam de forma significati-

va os sintomas de ansiedade na população, muitas pessoas não conseguiram admi-

nistrar essa nova forma de conivência. Da mesma maneira, essas novas medidas 

impostas para a promoção da saúde e contenção da pandemia geram medo, preo-

cupação e alterações na saúde mental das pessoas (ROLIM, DE OLIVEIRA, BATIS-

TA, 2020).  

O medo da possibilidade de contrair o vírus e as incertezas sobre a pandemia 

são fatores ligados diretamente com a potencialização da ansiedade, que atualmen-

te, transita no cotidiano das pessoas. É possível considerar que os indivíduos que 

apresentam sintomas de ansiedade e que contraíram efetivamente o vírus estão su-

jeitos a passar por dificuldades no tratamento devido ao desgaste psicológico cau-

sado pelo medo da contaminação (BELLUMAT, 2020).  

Definida como “um sentimento de preocupação, nervosismo ou desconforto, 
geralmente sobre um evento iminente ou algo com um resultado incerto”, a 
ansiedade surge quando nosso córtex pré-frontal não têm informações sufi-
cientes para prever com precisão o futuro. Vemos isso agora com a COVID-
19. Os cientistas estão fazendo o máximo para estudar as características do 
COVID-19, para que possamos saber com precisão o quão contagioso e 
mortal é – e agir de acordo. A incerteza é abundante e, sem informações 
precisas, é fácil para o nosso cérebro criar cenários de medo e pavor 
(BELLUMAT, 2020, n.p). 

Segundo Gama (2020, n.p) “no Brasil, o percentual de deprimidos aumentou 

de 4,2% para 8,0% durante a quarentena enquanto os casos de ansiedade pularam 

de 8,7% para 14,9%, concluiu um estudo do Instituto de Psicologia da Universidade 
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do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) [...]”. Uma das principais causas do sofrimento 

psicológico é a mudança brusca na rotina da população associado ao alto nível de 

sedentarismo, potencializado com a pandemia, devido às recomendações de isola-

mento social, ocasionando o fechamento provisório de academias e quadras de es-

porte (GAMA, 2020).  

A prática de atividade física apresentou mudanças durante a pandemia, no 
Brasil. Antes da COVID-19, 30,1% (IC95% 28,9;31,5) dos adultos faziam ati-
vidade física suficiente; durante a pandemia, esse percentual passou a ser 
de apenas 12,0% (IC95% 11,1;12,9). Os adultos jovens (18 a 29 anos), que 
praticavam mais atividade física antes da pandemia, 32,6% 
(IC95% 30,2;35,1), reduziram-na para 10,9% (IC95% 9,6;12,5), seguidos de 
adultos com 30 a 39 anos: estes, antes da pandemia, eram 31,0% 
(IC95% 27,7;34,5), e durante a pandemia, 10,6% (IC95% 8,8;12,7) a praticar 
exercícios físicos. Os idosos (60 anos ou mais) passaram de 30,4% 
(IC95% 27,2;33,8) para 14,2% (IC95% 11,9;16,9) praticantes (MALTA et al., 
2020, p.7). 

Segundo estudo de Malta et al., (2020), durante a pandemia os brasileiros 

aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas e número de cigarros fumados por 

dia, essas ações podem estar associadas a decorrência de estresse, tristeza e ansi-

edade. Houve também a diminuição do consumo de alimentos saudáveis e o au-

mento do consumo de alimentos ultraprocessados, entre eles, açúcar, salgadinhos e 

alimentos com alto nível de sódio, aumentando os riscos para a saúde e a propen-

são a doenças cardiovasculares e hipertensão. O aumento dessas ações contribui 

para a promoção de sofrimento psíquico e a intensificação de doenças crônicas, 

além de, em casos de contaminação do vírus, dificultar o tratamento e a retomada 

da rotina à normalidade após período da pandemia.  

A COVID-19 apresenta uma série de características que evidenciam uma vi-

vencia traumática coletiva. A população está inserida em um novo contexto onde há 

diariamente o sentimento de insegurança e permanência no estado de alerta, estan-

do em ameaça constante de contaminação (PRADO, 2020). Os estudos sobre trau-

ma psicológico evidenciam que: 

Evolutivamente, o nosso corpo apresenta um sistema bastante complexo de 
respostas aos estímulos do ambiente, o sistema nervoso autônomo (SNA), 
que é subdividido em sistema nervoso autônomo simpático (SNS) e sistema 
nervoso autônomo parassimpático (SNP).  O sistema nervoso autônomo 
simpático (SNS) é responsável por disparar em nosso corpo as respostas 
que nos preparam para o enfrentamento de situações de ameaças de vida 
como lutar ou fugir, por exemplo, e são representadas por tensão muscular, 
aumento da frequência cardíaca e respiratória, entre outras. A ativação des-
se sistema gera um estado de estresse e de sensação de risco de vida imi-
nente (PRADO, 2020, n.p). 
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Conforme Dos Anjos e Santos (2020) as informações publicadas diariamente 

sobre a COVID-19 incluem o número de pessoas mortas pelo vírus, o impacto na 

população, a crise financeira e a possível crise no sistema público de saúde. Depen-

dendo da capacidade de resiliência e vivencia de cada individuo, essas informações 

podem servir com gatilho para o desenvolvimento de transtornos mentais e a intensi-

ficação dos níveis de estresse. As medidas de isolamento social são fundamentais 

para a contenção da pandemia, mas atingem diretamente a saúde mental. 

Alterações em respostas dos sistemas nervoso, imunológico e endócrino 
podem estar associadas à infecção pela COVID-19 e ao isolamento social, 
e vir comprometer a saúde mental a curto ou longo prazo. Esses sistemas 
podem ter interação entre si, de forma a mediar prejuízos do comportamen-
to neurológico provocados pelo estresse do isolamento social. Essas intera-
ções podem fazer parte dos mecanismos em que o isolamento social duran-
te a quarentena, por meio de alterações no circuito neuroendócrino, poden-
do ocasionar danos à saúde mental (DOS ANJOS e SANTOS, 2020, p.9).  

Outro fator que compromete diretamente a saúde mental da população é a 

“Síndrome Pós COVID-19” ou “Síndrome da Fadiga Crônica” nomes usados para 

compreender um conjunto de sintomas persistentes após contaminação do vírus. A 

característica mais comum á longo prazo é a fadiga extrema e falta de energia 

(GALLAGHER, 2020).  

Outra preocupação dos especialistas é que a Síndrome Pós-COVID-19 po-
de ser incapacitante e prejudicar a realização de atividades simples do coti-
diano, como segurar o filho no colo, levantar da cadeira e tomar banho, 
além de, claro, impactar no retorno ao trabalho, nas relações pessoais e na 
qualidade de vida de maneira geral (PORTAL HOSPITAIS BRASIL, 2020, 
n.p).  

1.4.3 Intervenções Psicológicas Durante a Pandemia 

Nesse sentido, é possível compreender que é de extrema importância a cria-

ção de políticas que incentivem a promoção do bem estar psicológico desses profis-

sionais. 

Buscar intervenções psicológicas pensando nos profissionais que atuam na 
“linha de frente” ao combate da pandemia, quanto à população em geral de-
sempenha um papel central para lidar com os impactos na saúde mental em 
decorrência da pandemia da COVID-19. Autoridades sanitárias e organiza-
ções vinculadas à saúde em diferentes países têm divulgado orientações 
para práticas alinhadas às demandas do atual contexto (CFP, 2020; OMS, 
2020; SCHIMIDT et al., 2020, p.7).   

No atual cenário mundial é recomendado que as intervenções psicológicas 

presenciais se tornam restritas, com o intuito de minimizar o risco de disseminação 
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do vírus (JIANG et al., 2020). Dessa forma, serviços psicológicos realizados por 

meios digitais, incluindo internet, telefone, videoconferências, têm sido sugeridos 

(JIANG et al; XIAO, 2020). No Brasil, em março de 2020, foi publicada a Resolução 

do Conselho Federal de Psicologia (CFP) nº 4/2020, que permite a prestação de 

serviços psicológicos por meios e tecnologia da informação e da comunicação após 

realização do “Cadastro e-Psi”. A Resolução CFP nº 4/2020 suspende, durante o 

período de pandemia da COVID-19, os Art. 3º, Art. 4º, Art. 6º, Art. 7º e Art. 8º da Re-

solução CFP nº 11/2018 (CFP, 2020).  

Neste sentido, do ponto de vista governamental, o Ministério da Saúde ela-
borou aplicativos para orientar a população sobre sinais e sintomas da CO-
VID 19, bem como para descobrir onde conseguir atendimento e receber 
orientações remotas de como proceder mediante orientação de um profissi-
onal da saúde que digitava a distância. O aplicativo chamado “Coronavírus 
SUS” usa formulários virtuais, central de atendimento telefônico, chats virtu-
ais e outras ferramentas (VIANA, 2020, p.77).  

Dessa maneira, a prestação de serviços psicológicos por meios digitais a indi-

víduos ou grupos em situação de emergência e desastre, bem como submetidos a 

qualquer tipo de violência ou privação de direitos passa a ser autorizada, com o in-

tuito de redução dos impactos psicológicos oriundos da pandemia. (CFP, 2020; apud 

SCHMIDT, 2020). 

As intervenções psicológicas realizadas aos profissionais  da  saúde, que tra-

balham na “linha de frente” podem  ocorrer  em plataformas online ou ligações tele-

fônicas (LI et al., 2020); de maneira presencial, apenas de for de extrema necessi-

dade e fazendo uso de equipamentos de proteção individual (EPI) (JIANG et al., 

2020).  

Importante salientar que essas intervenções devem ocorrer de forma precoce, 

afim de, minimizar os impactos e traumas, e que incluam também profissionais da 

saúde que atuam de formas secundárias ao combate da pandemia pela COVID-19, 

visto que os quais também podem apresentar sentimentos como culpa, raiva, triste-

za e frustração, além de traumas (LI et al., 2020). 

As ações de mudança na legislação realizadas pelo CFP e pelos CRPs do 
país, de elaboração de documentos técnicos e de construção de platafor-
mas online de atendimento citadas neste artigo, evidenciam, de forma con-
sistente, que o uso de tecnologias digitais pode contribuir muito para melho-
rar e ampliar o acesso à saúde não apenas em um contexto crítico como es-
te da pandemia de COVID – 19 (VIANA, 2020, p.77). 
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Sobre os desafios encontrados para a atuação do psicólogo com os trabalha-

dores da área da saúde, destaca-se a grande possibilidade de baixa adesão às in-

tervenções. Estima-se que devido à da falta de tempo e do cansaço pela sobrecarga 

de trabalho (LI et al., 2020). No Brasil, em questão, é possível que esses profissio-

nais possam considerar as intervenções psicológicas como ações secundárias. 

 Desse modo, é aconselhável aos psicólogos hospitalares e presentes em ou-

tros serviços de saúde, a realização de intervenções de escutas e acolhimento. É 

importe que os psicólogos tenham acesso aos locais de descanso desses profissio-

nais, pois nesses ambientes torna-se mais fácil o acesso para a prática de interven-

ções (CHEN  et  al.,  2020; apud SCHIMIDT et al., 2020),  ou  mesmo  para sensibili-

zá-los ou estimulá-los a buscar auxílio psicológico, se necessário. 

1.4.4 O luto e a COVID-19  

A morte é um processo natural e acompanha a humanidade desde seu surgi-

mento. Porém, em situações como guerras, genocídios, epidemias e pandemias há 

o acontecimento de mortes em massa. A pandemia pela COVID-19 apresenta várias 

mudanças no processo de morte e elaboração do luto, em virtude das medidas de 

isolamento e distanciamento social indivíduos em estado terminal mantem contato 

com seus familiares apenas através de meios virtuais, quando possível, impossibili-

tando também rituais de despedida e dificultando a elaboração do luto (CREPALDI, 

et al., 2020).  

Tais mudanças tendem a tornar ainda mais desafiador o processo de luto, 
sobretudo quando os familiares consideram que o falecido não recebeu o ri-
tual funerário que merecia, ou mesmo quando não houve a oportunidade de 
serem confortados e oferecerem conforto às pessoas próximas, visto que o 
apoio social auxilia a lidar com as perdas e seguir em frente (CREPALDI et 
al., 2020, p.4). 

Ainda sobre a impossibilidade da realização de rituais fúnebres e o processo 

de despedida do ente querido: 

Os rituais fúnebres têm se mostrado, ao longo da história da humanidade, 
marcos existenciais no processo de elaboração e ressignificação da morte 
de um ente querido por parte dos que permanecem. O processo agudo de 
luto desencadeado pela perda é importante para a saúde psíquica por ser 
uma oportunidade para elaboração da finitude – do outro e de si próprio. A 
partir do momento em que os familiares e parentes se veem tolhidos da 
possibilidade de realizarem os rituais de despedida, por conta das restrições 
impostas pela pandemia, todo o enlutamento pode se tornar mais doloroso 
e até mesmo incompleto. Isso pode desencadear sofrimentos psicológicos 
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que tendem a se arrastar indefinidamente, fornecendo matéria-prima para o 
desenvolvimento do luto complicado (CARDODO et al., 2020, p.7-8). 

Outro fator de grande influencia nesse processo é a possibilidade e ocorrên-

cia de vários indivíduos da mesma família, infectados com o vírus irem a óbito, ge-

rando uma cadeia de lutos sequenciais e desencadeando fatores estressantes e que 

dificultam o processo de elaboração do luto. Dentro dessa nova realidade imposta 

pela pandemia as pessoas estão buscando novas formas na busca de apoio ao luto, 

entre elas, a ajuda de profissionais por teleconsulta e a divulgação de conteúdos nas 

redes sociais (CREPALDI, et al., 2020). 

1.4.5 Pandemia pela COVID-19 e o Desemprego no Brasil 

Nesse cenário que estamos vivenciando, é possível considerar que a pande-

mia pela COVID-19 afetará todos os setores da sociedade, é possível prever que o 

Brasil passe por uma recessão. Podemos evidenciar essa colocação através do au-

mento do desemprego presente nesse período e os altos índices de informalização 

do trabalho. Nesse sentido, a crise econômica instaurada associada à crise sanitária 

irá impactar a vida de todos os brasileiros, em especial, os mais pobres (MARTINS 

et al., 2020). 

É preciso efetuar a criação de medidas políticas que protejam da fome e da 

pobreza toda a população que atua de maneira informal (MARTINS et al., 2020). Em 

consequência aos novos conceitos expostos e vivenciados pela população brasilei-

ra, os números de terceirização, subcontratos, informalização e flexibilização do tra-

balho aumenta frequentemente (ANTUNES, 2008). É possível perceber essas ques-

tões, conforme exposto por Costa (2020, p.972): 

Se no passado recente a classe trabalhadora apresentava níveis de infor-
malidade apenas marginalmente, hoje mais de 50% dela se encontra nessa 
condição – aqui, a informalidade é concebida em sentido amplo –, desprovi-
da de direitos, fora da rede de proteção social e sem carteira de trabalho. 
Desemprego ampliado, precarização exacerbada, rebaixamento salarial 
acentuado, perda crescente de direitos – esse é o desenho mais frequente 
da classe trabalhadora.  

  Um modelo de trabalho criado em 2009 e que tomou espaço em todo o 

mundo é denominado trabalho “uberizado” (SCHOLZ, 2017). Esse modelo é muito 

utilizado no setor de prestação de serviços, atraindo cada vez mais pessoas pela 

sua flexibilidade de horários, isenção da exigência de nível de escolaridade e pro-
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moção do empreendedorismo. Os autores De Souza Moraes, De Oliveira e Accorsi 

(2019, p.655) explicam que: 

O termo uberização do trabalho refere-se ao sucesso da Uber na utilização 
das plataformas para controlar e organizar o trabalho de milhões de traba-
lhadores pelo mundo. Na academia, o termo uberização teve sua primeira 
aparição nos estudos de Hill (2015), ao discutir a precarização do trabalho 
nos EUA com o desenvolvimento da economia de plataforma. 

            Ainda segundo Costa (2020), mesmo entre os trabalhadores formais, há 

aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, como os microempreen-

dedores individuais. Com a  restrição  da  circulação  e  a  queda  do consumo que 

tem se visto em todo o mundo, microempreendedores, mesmo  que  formalizados,  

se  veem  face  ao  dilema  de  obter  a  renda  necessária  para  sua sobrevivência  

ou  de  arriscarem  se  contaminar  e  contaminar  outras  pessoas  ao  sair  para 

trabalhar.  O mesmo dilema também é enfrentado pelos profissionais liberais cuja 

renda depende basicamente de serviços prestados presencialmente.   

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho - OIT (2020), no Bra-

sil, é possível considerar que as áreas de atuação mais afetadas com a pandemia 

são aquelas do comércio varejista, prestação de serviços, indústrias de exportação e 

manufatura. Pensando na crise financeira já instaurada no país e com a piora drásti-

ca da situação o governo brasileiro criou o chamado Programa Emergencial de Ma-

nutenção do Emprego e da Renda, por meio da Medida Provisória nº 936, de 2020, 

com o objetivo de auxiliar na economia nacional e amparar os trabalhadores. 

 Segundo Costa e Reis (2020) a criação da MP no 936/2020 é composta de 

um conjunto de intervenções voltadas para aqueles que são empregados com cartei-

ra assinada apenas do setor privado, com o objetivo de manter o vínculo de trabalho 

da população, uma dessas intervenções é a liberação da redução da jornada de tra-

balho e a suspensão temporária dos contratos, mediante acordo individual.  

Essas medidas podem ser aplicadas nos percentuais de 25%, 50% e 70%, 
por até noventa dias, ou a suspensão temporária do trabalho por até ses-
senta dias. Os acordos individuais podem ser assinados com colaboradores 
que recebem um salário inferior a R$ 3.135,00 ou superior (ou igual) a duas 
vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência So-
cial (COSTA e REIS, 2020, p.7-8).  

Ainda segundo Costa e Reis (2020) no caso dos colaboradores que apresen-

tem remuneração entre os valores de R$ 3.135,00 é preciso realizar um acordo cole-

tivo ou também uma convenção que possa estabelecer e acordar medidas de sus-
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pensão ou de redução. É importante ressaltar que durante o período que o colabo-

rador estiver com o contrato suspenso ou reduzido, será pago pelo governo um be-

nefício emergencial, usando como cálculo a base do valor de seguro desemprego. 

Após finalização do prazo estipulado, a jornada e o contrato de trabalho devem ser 

normalizados e mantidos por um tempo equivalente ao de redução ou suspensão. 

    Para Welle (et al., 2020) a MP 936/2020 oferece várias opções aos traba-

lhadores possibilitando escolher a melhor forma de atender às suas necessidades e 

dificuldades financeiras nesse contexto da pandemia da COVID-19. Essas opções 

apresentadas também caracterizam um elevado incentivo à continuação do vínculo 

de trabalho, ou seja, a MP 936/2020 é uma saída relevante para diminuir os efeitos 

referentes ao desemprego na crise instaurada. Porém, a principal crítica à MP 

936/2020 recai sobre o fato do trabalhador manter seu vínculo de emprego, mas so-

frer uma perda em seu rendimento total mensal. 

Carvalho (2020) considera que houve um curto-circuito macroeconômico 
com o surto da doença, posto que esta ocorre num mundo globalizado que 
conta com a integração comercial e financeira. O momento pandêmico trou-
xe impactos à vida de todos, principalmente aqueles que se encontram em 
situação de maior vulnerabilidade e sujeitos à maior desvalorização de sua 
força de trabalho (CARVALHO, 2020; apud MARTINS et al., 2020, p.153). 

Considerando que a economia brasileira passa por uma grande crise, sem 

grandes estimativas para recuperação, as medidas encontradas pelo governo consi-

deram-se positivas aos trabalhadores brasileiros (COSTA e REIS, 2020). 
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2. DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A elaboração da pesquisa documental seguirá os requisitos da Universidade 

do Alto Vale Rio do Peixe (UNIARP), assim como do curso de Psicologia, obedecen-

do aos parâmetros e princípios éticos exigidos.  

2.1 TIPO DE PESQUISA 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa documental, esse tipo de pes-

quisa é considerado muita próxima à pesquisa bibliográfica, o que difere entre esses 

dois tipos é a natureza onde se encontram as informações. A pesquisa bibliográfica 

baseia-se nas contribuições de diferentes autores sobre um determinado tema, sen-

do considerado como fontes secundárias de informação, pois já passaram por uma 

análise inicial dos autores. Logo, a pesquisa documental é baseada em documentos 

que ainda não receberam nenhum tipo de tratamento analítico, sendo consideradas 

fontes primárias (GOTARDO, 2011).  

O principal objetivo da pesquisa documental é contextualizar informações, fa-

tos, comportamentos e situações. Essa forma de pesquisa é muito utilizada na área 

de ciências sociais, pois é possível realizar a análise de qualquer tipo de documento 

como fotografias, entrevistas, jornais, questionários, entre outros. Esse tipo de pes-

quisa é valorizado pela riqueza de informações que podem ser extraídas, pois do-

cumentos servem de comprovação de ideias e acontecimentos, possibilitando uma 

compreensão social (DE ANDRADE, et al., 2018).  

 Já na etapa de análise de informações apresentadas no documento, os do-

cumentos não existem isoladamente, pois precisam ser inseridos em uma estrutura 

teórica para que o seu conteúdo seja entendido, dessa forma, é necessário interpre-

tar e criar novas formas de compreender seus conteúdos.  (SOARES, et. al., 2011).   

Para Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p.13): 

A pesquisa documental é um procedimento metodológico decisivo em ciên-
cias humanas e sociais porque a maior parte das fontes escritas – ou não – 
são quase sempre a base do trabalho de investigação. Dependendo do ob-
jeto de estudo e dos objetivos da pesquisa, pode se caracterizar como prin-
cipal caminho de concretização da investigação ou se constituir como ins-
trumento metodológico complementar. Apresenta-se como um método de 
escolha e de verificação de dados; visa o acesso às fontes pertinentes, e, a 
esse título, faz parte integrante da heurística de investigação. 
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2.2 POPULAÇÃO 

Organizações de demasiados ramos da região do meio oeste catarinense vin-

culadas ao grupo do Núcleo de RH da Associação Empresarial de Caçador (ACIC). 

2.3 PROCEDIMENTOS 

2.3.1 Identificação da fonte 

Para o desenvolvimento do estudo, foi utilizado como fonte principal de pes-

quisa materiais elaborados pelo RH das organizações para divulgação das medidas 

e ações de cunho psicológico aplicadas em detrimento da pandemia pela COVID-19 

dentro do ambiente organizacional.  

2.3.2 Localização da fonte e obtenção do material 

A busca da fonte foi realizada através do contato com o representante do Nú-

cleo de RH da ACIC, a fim de mediar o contato entre os gestores de RH que dispo-

nibilizaram as informações via e-mail para a acadêmica. 

Em relação à caracterização da amostra, das aproximadamente 30 organiza-

ções participantes do Núcleo de RH, apenas 5 contribuíram com a divulgação das 

ações realizadas internamente. A maioria das organizações não retornaram à solici-

tação e apenas 1 organização retornou com o parecer negativo quanto à divulgação 

das informações. Quanto à solicitação do material, primeiramente foi realizado o 

contato com o atual presidente do Núcleo de RH, afim de, esclarecer a ideia do tema 

deste estudo, e principalmente elucidar a pertinência do tema escolhido, visto que, 

vai de encontro às vivencias e desafios do grupo de participantes do RH. As organi-

zações que contribuíram com a pesquisa são de diversos segmentos, sendo eles: 

transporte, saúde, confecção e plástico. 

2.3.3 Tratamento dos dados 

As ações informadas no referido estudo foram realizadas no período de mar-

ço a setembro de 2020 e foram compartilhadas para fins desta pesquisa no mês de 

outubro de 2020.  

Após a coleta das informações disponibilizadas foi realizado um levantamento 

geral de todas as ações apresentadas, posteriormente a visualização de todas as 
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ações, elas foram separadas por tópicos, onde algumas ações com o mesmo objeti-

vo, mas apresentadas de formas diferentes foram unificadas. Em seguida, com base 

na investigação do referencial teórico, o próximo passo contemplou a análise minu-

ciosa e reflexiva das informações obtidas e discussão dos resultados. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesta etapa se apresenta e discute os resultados desta pesquisa documental, 

com o intuito de esclarecer e caracterizar as estratégias de intervenção psicológicas 

perante contexto da pandemia pela COVID-19, desenvolvidas em âmbito organiza-

cional na região do meio oeste catarinense.  

Por questões éticas e morais o nome das organizações não será divulgado, 

dessa maneira, serão identificadas por: empresa A, empresa B, empresa C, empre-

sa D e empresa E. 

A tabela 3 apresenta em sua primeira coluna o montante de todas as ações 

realizadas pelas organizações e nas seguintes colunas a identificação e relação de 

quais ações cada organização executou.  

Tabela 3. Ações de intervenção psicológica realizadas pelas organizações no período de março 
a setembro de 2020. 

Ações 
Empresa 

A 
Empresa 

B 
Empresa 

C 
Empresa 

D 
Empresa 

E 

Envio de mensagens de apoio para 
colaboradores com contratos suspen-
sos e afastados. 

X 
        

Campanha “Vai Ficar Tudo Bem”. 
Filhos de colaboradores pintaram 
desenhos em formato de arco-íris, os 
desenhos foram colados nos murais 
da empresa. 

X 

        

Pesquisa de Clima Organizacional no 
contexto da pandemia, com o intuito 
de compreender as demandas dos 
colaboradores. 

X X 

      
Criação da “Prateleira Solidária” com 
o intuito de arrecadar alimentos e 
objetos de necessidade para os cola-
boradores. O colaborador poderia 
retirar o material da prateleira con-
forme necessidade. 

X 

        

Campanha de arrecadação de ali-
mentos e brinquedos 

X 
    

X   
 

Promoção da interação com familia-
res durante a pandemia, através de 
redes sociais.  

X X 
      

Acolhimento e aconselhamento psico-
lógico aos colaboradores.  

X X X X X 

Treinamentos, orientações e informa-
tivos sobre a COVID-19 e saúde men-
tal.  

X X X X 
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Fonte: MARTINELLO, Bruna. Estratégias de Intervenção Psicológica em Ambiente Organizacio-
nal no Contexto de Pandemia Do Covid-19 na Região do Meio Oeste Catarinense. Caçador. 
2020. 
  

3.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Em relação às informações apresentadas, é possível observar que as únicas 

medidas adotadas por todas as organizações foram as de acolhimento e aconse-

lhamento psicológico, além de encaminhamento para psicólogos clínicos conforme 

necessidade. Pode-se considerar que essas são medidas básicas, pois mesmo an-

tes da pandemia pela COVID-19 já era comum à realização desse tipo de ação no 

dia a dia das organizações, por diversas demandas trazidas pelos colaboradores, 

em especial, pelas empresas pesquisadas disporem de psicólogos (FACULDADE 

IDE, 2020). 

 Torna-se importante mencionar que o Conselho Regional de Psicologia de 

Santa Catarina (CRP-SC) com base no Código de Ética e diretrizes do CFP publicou 

em abril de 2020 orientações técnicas para psicólogos que atuam na área organiza-

cional, onde são passadas orientações sobre a prática de aconselhamento psicoló-

gico a trabalhadores e, conforme o sofrimento psíquico, o encaminhamento para o 

serviço especializado.  

Encaminhamentos para psicólogos 
clínicos quando necessário. 

X X X X X 

Roda de conversas com os colabora-
dores, a fim de informar e tranquilizar 
os mesmos sobre o rumo dos negó-
cios da organização. 

X X 

      
Acompanhamento de todos os cola-
boradores que estão em home office 
(grupo de risco/gestante); 

X X 
      

Disponibilização de psicólogos à co-
laboradores e familiares para atendi-
mentos, esclarecimentos de dúvidas 
via web-conferência       

X 

  
Criação de canal telefônico para os 
colaboradores entrarem em contato 
com o Serviço de Psicologia;       

X 
  

Entrevistas de acompanhamento com 
todos os colaboradores que retornam 
de isolamento para recebê-los nova-
mente às atividades laborais. 

 X 

 

 

 

Recepção diferenciada para colabo-
radores que retornaram ao trabalho 
após períodos de suspensão de con-
trato 

X 
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Para compreender melhor o entendimento, as preocupações, angústias e ob-

servar as necessidades e demandas dos seus colaboradores perante as mudanças 

causadas pelo novo cenário que estava se instaurando, as empresas A e B realiza-

ram uma pesquisa de clima organizacional apenas com questões voltadas às con-

sequências da pandemia. A pesquisa de clima organizacional contribui para o ma-

peamento interno do ambiente da organização, propiciando conhecer a essência da 

visão dos seus colaboradores, suas percepções e sua relação com o ambiente de 

trabalho (DA SILVA e PEREIRA, 2017). Sendo assim, a tomada dessa ação pode ter 

sido crucial para que o RH dessas organizações pudesse encontrar um direciona-

mento para criar um planejamento estratégico em como atender da melhor forma as 

necessidades dos colaboradores, visto que surgiram demandas inéditas com a pan-

demia, como por exemplo, as medidas de isolamento e a possibilidade da suspen-

são e redução temporária do contrato de trabalho. 

É possível observar que as empresas A, B, C e D criaram medidas de inter-

venção especificas conforme as necessidades provocadas pela pandemia, demons-

trando a atenção ao bem estar de seus colaboradores. É possível perceber essa 

questão através de medidas como: criação de canal telefônico para os colaborado-

res entrarem em contato com o serviço de psicologia e disponibilização de psicólo-

gos a colaboradores e familiares para atendimentos, esclarecimentos de dúvidas via 

web-conferência. Conforme citado no embasamento teórico, o CFP divulgou a reso-

lução nº 4/2020, permitindo a prestação de serviços psicológicos utilizando meios 

tecnológicos, desse modo, percebe-se que as organizações seguiram técnicas e 

medidas propostas, e, utilizaram a tecnologia como ferramenta primordial. Importan-

te ressaltar que o atendimento nessa modalidade traz algumas vantagens, como a 

superação da distância, favorecendo a continuidade do atendimento e a ampliação 

da possibilidade de troca de experiências e supervisões entre os profissionais da 

área da psicologia. Essas ações estão em harmonia com as evidências cientificadas 

encontradas no estudo de Viana (2020) sobre atendimento online no contexto de 

pandemia.  

As empresas A e B realizaram o acompanhamento dos colaboradores que 

começaram a desempenhar suas funções home office, em especial, estavam nessa 

condição os colaboradores que se encontravam dentro do grupo de risco (suscetí-

veis ao vírus) e gestantes. Tal ação, é apresentada no estudo proposto por Brant e 
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Mourão (2020) que aponta o home office como uma oportunidade de manutenção 

dos empregos de uma grande parcela populacional e uma forma de proteção à CO-

VID-19, visto que, permite reduzir o contato social. Conforme Ferreira e Falcão 

(2020), é necessário a participação frequente dos colaboradores em home office, os 

inserindo no processo de busca por soluções e os atualizando das decisões toma-

das. É importante compreender a importância deste acompanhamento, visto que, os 

colaboradores estão em fase de adaptação deste novo modelo e trabalhar nessa 

modalidade altera a concepção tradicional de trabalho e pressupõe maior organiza-

ção e disciplina.  

Outro grupo que padeceu com as mudanças ocasionadas pela pandemia foi o 

de colaboradores com contratos de trabalho suspensos ou com redução da jornada 

de trabalho. A empresa A adotou essas medidas conforme previsto na MP 936 de 

2020, mas aplicou a ação do envio de mensagens de apoio a esses colaboradores. 

Borges (2020) propõe que o uso de WhatsApp é considerado uma ferramenta de 

comunicação interna, que possibilita de uma forma rápida e isenta de custos trans-

mitir mensagens aos colaboradores. O uso desse canal facilita a aproximação, co-

municação e resolução de problemas com os colaboradores. É possível perceber o 

engajamento da organização com a consequência da aplicação dessas medidas. 

Outra ação aplicada pela empresa A que evidencia essa questão foi a de recepcio-

nar de forma diferenciada os colaboradores que retornaram ao trabalho após o perí-

odo de suspensão de contrato.  

Apenas as empresas A, B, C e D mencionaram realizar ações de treinamento 

e orientações sobre a COVID-19 e promoção da saúde mental em ambiente organi-

zacional. O treinamento é fundamental para manter uma equipe de sucesso, na no-

va realidade causada pela pandemia torna-se indispensável o compartilhamento de 

informações e orientações, visto que, as pessoas ainda estão aprendendo como se 

adaptar e as organizações desempenham papel fundamental em auxiliar e influenci-

ar nessa adaptação. Nas orientações técnicas divulgadas pelo CRP-SC aos psicólo-

gos do trabalho, também constam orientações em relação compartilhamento de in-

formações de fontes seguras, a fim de transmitir credibilidade, confiança e tranquili-

dade aos colaboradores, pois essa ação pode ajudar a reduzir a ansiedade e o es-

tresse. É necessário também amenizar os impactos psicológicos e sociais causados 

pela pandemia, é papel do psicólogo orientar as lideranças das empresas na cons-
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trução de estratégias para o manejo de situações oriundas da pandemia, e instrui-los 

para que possam identificar comportamentos que indiquem que o colaborador está 

com alguma dificuldade emocional.  

Nesse sentido, as empresas A e B também realizaram rodas de conversas 

com os colaboradores com o intuito de informá-los sobre o rumo dos negócios da 

organização. A transparência sobre a situação que a empresa se encontra perante 

pandemia e o repasse do seu planejamento para o enfrentamento das dificuldades 

encontradas com a mudança de cenário é fundamental, através dessa ação é possí-

vel fazer com que os colaboradores sintam-se seguros e respeitados pela empresa, 

pois trata-se de uma época de incertezas e instabilidades. A volatilidade do mercado 

financeiro impacta diretamente em todas as indústrias, principalmente aquelas que 

importam matéria prima de outros países, em especial, todo o ramo do comércio. 

Conforme proposto em seu estudo, Lira e De Almeida (2020) a COVID-19 paralisou 

todos os setores, salvo aqueles considerados essenciais, como é o caso das indús-

trias farmacêuticas e de produção de alimentos.  

Outras ações de extrema importância para a promoção de saúde mental e 

qualidade de vida no trabalho propostas pela empresa A e também pela empresa B 

caracterizam ações de envolvimento familiar e de caráter solidário. Podemos obser-

var essas questões através das ações:  

As empresas A e B também realizaram intervenções promovendo o incentivo 

da integração entre família e empresa, tal ação proporciona um ambiente de traba-

lho mais saudável e prazeroso. Visto que as pessoas estão, em sua maioria, em iso-

lamento social, faz-se necessário a aplicação de medidas que promovam a união 

das famílias, automaticamente fazendo com que elas se sintam mais seguras em 

relação a seus empregos. 

Pode ser considerado como hipótese, que as empresas pesquisadas possam 

ter aplicado mais ações de caráter psicológico no seu dia a dia, mas que não te-

nham sido consideradas por elas ou apenas não foram informadas. 

É possível perceber que as empresas A e B se destacaram na aplicação de 

ações com efeito psicológico, ambas buscaram compreender q visão de seus cola-

boradores perante as mudanças da pandemia, bem como, verificar quais eram as 

necessidades e demandas apresentadas por eles. Portanto, conforme apresentado, 
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foram às empresas que mais criaram estratégias e aplicaram ações especificas com 

as demandas da pandemia.  

Torna-se importante ressaltar que foram encontrados pouquíssimos instru-

mentos contendo instruções quanto à aplicabilidade de ações de cunho psicológico 

em organizações, a grande maioria das orientações governamentais e os planos de 

contingência encontrados dispõem apenas de instruções sanitárias e relacionadas à 

proteção da saúde física da população. Podemos observar que grande parte das 

publicações nacionais envolvendo o tema de saúde mental no contexto de pandemia 

da COVID-19 foram publicadas a partir de maio de 2020, logo, supõe-se que as or-

ganizações estiveram, de certo modo, desamparadas em relação a orientações téc-

nicas sobre o manejo de questões psicológicas em consequência da COVID-19. 

É possível também considerar, que devido ao grande impacto causado na sa-

úde física de toda a população mundial, essa questão, obviamente, tornou-se emer-

gente comparado à saúde mental. Dessa maneira, é possível considerar que devido 

aos fortes impactos oriundos da pandemia, os estudos no âmbito da psicologia e 

promoção de saúde mental estão a cada vez ganhando mais força e tornando-se tão 

emergentes quanto à saúde física da população de modo geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ser humano possui uma enorme capacidade de adaptação em relação ao 

meio em que está inserido, incluindo o organizacional. A pandemia pela COVID-19 

mostrou o quanto ás pessoas são capazes de se desenvolver e buscar novas alter-

nativas e ferramentas para promoção do bem estar humano.  

Em dezembro de 2020 faz 1 ano do registro do primeiro caso de infecção pela 

COVID-19, é possível considerar que a sociedade cientifica está focada a compre-

ender os efeitos do vírus e consequências da pandemia, além dos esforços para a 

elaboração de uma vacina eficaz.  

 Visto que a COVID-19 iniciou-se como uma crise sanitária e no decorrer da 

proliferação do vírus foi impactando diversas áreas, em especial a saúde mental 

conforme citado neste trabalho, trata-se de um assunto recente, ainda estamos no 

ápice da pandemia, desse modo, não foi possível encontrar uma grande quantidade 

de materiais que discutem pontos de vista divergentes em relação as consequências 

de cunho psicológico oriundas da pandemia.  

No atual contexto com tantas mudanças, receios e incertezas, é possível vi-

sualizar claramente uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizado a todos. A 

pandemia apenas antecipou a utilização de várias ferramentas que já estavam dis-

poníveis, acelerando o processo de informatização das organizações e setores.  

É importante mencionar que mesmo com a ajuda do Núcleo de RH, a grande 

maioria das organizações não contribuiu com o compartilhamento das informações. 

Em hipótese, é possível considerar como justificativa a falta de tempo hábil dos pro-

fissionais de RH para o retorno de ações que não são emergentes, visto que o setor 

de RH está envolvido sempre em demandas espontâneas, todos os setores da or-

ganização e rotinas administrativas. Podemos também considerar questões de polí-

ticas internas que não permitam a divulgação de ações.  

De qualquer forma, foi possível verificar que as organizações se preocuparam 

com a saúde mental de seus colaboradores e realizaram ações, mesmo que de for-

ma intuitiva, devido às poucas orientações encontradas voltadas ao manejo de ques-

tões psicológicas no contexto de pandemia. 

Diante desse cenário fica evidente a importância da psicologia e a atuação de 

psicólogos em diversos âmbitos da sociedade, seja nos atendimentos online, no 
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compartilhamento de informações e medidas de promoção de saúde mental, no 

apoio a colaboradores, ao apoio a elaboração do processo de luto, e de forma geral, 

no acolhimento de pessoas em estado de sofrimento psíquico.  

Desse modo, podemos concluir que a elaboração deste trabalho contribuiu 

com a base de informações referentes a esse manejo, pois se torna possível visuali-

zar algumas ações já aplicadas nesse sentido, contribuindo para a troca de experi-

ências e ideias para a aplicabilidade de ações voltadas ao bem estar psicológico na 

área organizacional.  
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