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RESUMO
Há mais de um ano os profissionais de saúde mantêm-se na linha de frente da pandemia
e expostos à contaminação, regimes de trabalho intensos e alta carga de estresse, com
impactos emocionais e psicológicos. O objetivo desta pesquisa é mapear na literatura
brasileira recomendações de autocuidado em saúde mental a profissionais da saúde
durante a pandemia COVID-19. Trata-se de protocolo segundo checklist PRISMA-ScR
(PRISMA extension for Scoping Reviews). Serão considerados materiais publicados e
literatura cinza publicada em português nas bases: PubMed, PsycINFO, Cummulative
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Literatura Latino-americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Web of Science, SCIELO, Biblioteca Virtual
de Saúde (BVS), Google Acadêmico, Literatura cinza: sites governamentais, sites de
sociedades, conselhos e associações. Em prosseguimento, será realizada seleção dos
estudos que contenham recomendações de autocuidado em saúde mental. Para auxílio da
interpretação dos resultados será utilizado o software de Análise Textual IRaMuTeQ.
Com a possibilidade da pandemia se estender e mais riscos de colapso em sistemas de
saúde e sobrecarga laboral dos pesquisados, mostra-se relevante identificar estratégias de
ampliação das políticas públicas e desenvolvimento de planos de intervenção eficazes.
Palavras-chave: Coronavirus, Profissional de Saúde, Autocuidado e Saúde Mental.
ABSTRACT
Health professionals have remained at the forefront since the beginning of the pandemic,
exposed to contamination, intense work regimes and high stress loads, with emotional
and psychological impacts. Therefore, the objective of this research is to map the
Brazilian literature on the recommendations of self-care practices in mental health by
health professionals in the context of COVID-19. It is the creation of a protocol developed
according to the recommendations of the PRISMA-ScR checklist (PRISMA extension for
Scoping Reviews). Published materials and gray literature published in Portuguese will
be considered, being investigated on the following bases: PubMed, PsycINFO,
Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Latin American
and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Web of Science, SCIELO,
Virtual Health Library (VHL), Google Scholar, Gray Literature: government websites,
society websites, councils and associations. In continuation, the selection of studies that
contain recommendations for self-care in mental health will be carried out. To aid the
interpretation of results, the IRaMuTeQ Textual Analysis software will be used. With the
possibility of pandemic control spreading and with more risks of collapse in health
systems and work overload of the category considered in research, it is relevant to identify
health strategies to expand public policies and, even, to develop plans effective
interventions.
Keywords: Coronavirus, Healther Personnel, Self Care and Mental Health.
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1 INTRODUÇÃO
Os primeiros casos de pneumonia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 se
reportam a novembro de 2019. Atualmente, um ano e meio depois, a pandemia COVID19 já ultrapassa 138 milhões de casos confirmados1 e, mesmo com vacina no Brasil há
quase seis meses, praticamente os mesmos profissionais da saúde mantêm-se na linha de
frente, com regimes de trabalho intensos e alta carga de estresse, sendo quase 570 mil
deles doentes e mais de 2,5 mil mortos pelo vírus nas Américas, conforme a Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS)2. Com isso, essa categoria já configura posições de
destaque em adoecimento mental3,4.
A promoção de saúde mental no trabalho foi considerada em 2017 como tema do
dia mundial de saúde, emitido e organizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)5.
E, em 2019, a Síndrome de Burnout entrou na Classificação Internacional de Doenças
(CID) e constará no documento a partir de 2022 como fenômeno ligado ao trabalho6. Há
20 anos a categoria esgotamento mental ou Síndrome de Burnout é pesquisada como
acometimento relevante em profissionais de saúde7 incluindo impactos no desempenho e
execução de atividades e, na personalidade de indivíduos. Ao longo dos anos, os
transtornos mentais comuns foram categorizados e incluídos como prevalentes entre
profissionais de saúde, incluindo principalmente: insônia, desordens gastrointestinais,
alterações de humor e déficits cognitivos8. Para além dos riscos em saúde e impactos
negativos sobre desempenho funcional, esses transtornos podem atingir durações de 12
ou mais meses, dependendo da idade, transtorno diagnosticado e necessidade de
afastamento do trabalho9.
Seguindo esses processos de adoecimento mental, um conceito que tem se
mostrado relevante é o de regulação emocional, que engloba habilidades de manter,
aumentar ou diminuir componentes da resposta emocional, incluindo sentimentos,
comportamentos ou respostas fisiológicas das emoções10. Entende-se comportamento
como ações externas e perceptíveis, contingentes às emoções. A capacidade ou percepção
de controle de contextos no ambiente de trabalho apresenta correlações positivas com
saúde mental11, mostrando-se relevante à consideração de variáveis emocionais no
cuidado e autocuidado em saúde, especialmente durante situações de crise ou de
emergências, como na atual pandemia.
A desregulação emocional aponta déficits nas habilidades supracitadas e é alvo de
correlações com diferentes transtornos mentais, a exemplo de depressão e ansiedade10,
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adoecimentos frequentes em profissionais de saúde na linha de frente do combate ao vírus
segundo Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e instituições da Espanha12.
A realidade brasileira apresenta mais desafios, conforme Teixeira et. al. (2020)13,
Medeiros (2020)14 e Helioterio (2020)15, envolvendo a precarização do trabalho, recursos
escassos para realização adequada das funções, jornadas de trabalho extenuantes,
sobrecarga emocional e eminente reforma administrativa no serviço público, com
impactos ainda em análise. Tais desgastes tornam necessários estudos sobre saúde mental
desses profissionais. Assim, o objetivo desta pesquisa é mapear na literatura brasileira
práticas de autocuidado em profissionais da saúde durante a pandemia COVID-19.

2 MÉTODO
Trata-se de revisão de escopo, cuja pergunta norteadora será: Quais as evidências
sobre autocuidado de profissionais da saúde durante a pandemia COVID-19 no Brasil? O
estudo seguirá cinco fases propostas para este tipo de pesquisa. 1)identificação da questão
de pesquisa; 2) identificação dos estudos relevantes; 3) seleção de estudos; 4)
categorização dos dados; 5) coleta, resumo e mapeamento dos resultados. Esta pesquisa
será desenvolvida conforme recomendações contidas no checklist PRISMA-ScR
(PRISMA extension for Scoping Reviews)16, sendo registrada na Open Science
Frameworkcom com o DOI 10.17605 / OSF.IO / QFVNY (https://osf.io/qfvny/).
Os materiais selecionados serão artigos científicos e literatura cinza, publicados
em português, inglês ou espanhol no período de dezembro/2019 em diante. Os estudos
serão incluídos se: 1) apresentarem “profissionais da saúde” como população da pesquisa;
2) apresentarem práticas de autocuidado, desde medidas voluntárias para superação de
adoecimento quanto ações preventivas em saúde e orientadas para si; 3) no contexto da
pandemia de COVID-19.
O levantamento de dados se dará até dia 30 de Abril de 2021. Serão utilizadas as
seguintes bases de dados, repositórios e diretórios na busca: PubMed, PsycINFO,
Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Web of Science,
SCIELO, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Google Acadêmico, Literatura cinza
(Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) - Organização Mundial da Saúde (OMS),
Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), Portal Fundação Osvaldo
Cruz (FIOCRUZ), Plataforma da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador (RENAST), Plataforma Ministério da Saúde, Plataforma Governo do Estado
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do Ceará – Secretaria de Saúde, Sociedade Brasileira de Psicologia, Associação Brasileira
de Saúde Mental, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina).
Para estratégia de busca na identificação dos estudos serão utilizados o Medical
Subject Heading (MeSH), os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e palavras
chaves, conforme modelo PCC (População-Conceito-Contexto) de refinamento.
Seguindo a eleição dos seguintes descritores e palavras chaves: (“Health Personnel”)
AND (“Coronavirus Infections”) AND (Brazil). Para sensibilizar a busca por artigos,
cada banco de dados terá sua estratégia.
A busca e elegibilidade dos estudos serão realizadas por dois examinadores de
forma independente, sendo as divergências resolvidas com participação de terceiro
examinador. O processo de seleção dos estudos, remoção de duplicidades e triagem será
realizado de forma pareada e independente, via gerenciador de referências Rayyan QCRI,
versão Online disponível no website <www.rayyan.qcri.org>. Essa ferramenta auxilia
pesquisadores para processos mais rápidos e acurados durante as seleção e triagem dos
estudos. Além disso, mantém o rigor metodológico e transparente entre os examinadores,
pois conta com opção de cegamento (Blind ON)16.
Para organização dos dados coletados será utilizado o programa Microsoft
Excel®, contendo os seguintes atributos: título, autores, idioma, periódico, ano de
publicação, método e resultados. Como recurso adicional será utilizado o fluxograma
PRISMA® (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses)17.
O processamento dos dados será realizado pelo software de Análise Textual
Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires
(IRaMuTeQ®)18, com organização visual de padrões relevantes obtidos para
categorização. Por fim, a discussão será realizada utilizando a técnica de Análise de
Conteúdo de Bardin, devido ao crescente aumento de produções que fortalecem a
objetividade e confiabilidade do trabalho19. Além disso, destaca-se o rigor das etapas com
base nos seguintes pilares: exaustividade, representatividade, homogeneidade e
pertinência19; com categorização e agrupamento dos conteúdos identificados19.

3 APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Esta pesquisa buscará organizar os estudos publicados até a presente data para
favorecimento de análises e operacionalizações sobre adoecimento mental de
profissionais de saúde. Com possibilidade do controle da pandemia se estender ainda de
forma indefinida com mais riscos de colapso em sistemas de saúde e sobrecarga laboral
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da categoria considerada em pesquisa, mostra-se relevante a identificação de estratégias
em saúde para ampliação em políticas públicas e planos de intervenção.
O levantamento produzirá dados sobre recorte do conceito de regulação emocional
e trabalho emocional (emoções no ambiente de trabalho) para avaliar se existem estudos
correlacionando essas correntes de intervenção e a população em análise. Considerando
a necessidade de medidas preventivas ou, pelo menos, eficazes para reduzir gastos (saúde,
previdenciários e justiça) e tempo de adoecimento da força de trabalho em saúde, este
estudo se mostrará de relevante interesse ao público.

4 LIMITAÇÕES
Inicialmente, destacamos que as restrições poderão surgir devido a limites quanto
às bases de dados e literatura pesquisadas, além dos idiomas selecionados para busca e
coleta. Outra possível fonte de limitação é o recorte estabelecido nesta pesquisa ao
conceito de autocuidado em saúde, pois as práticas aqui englobadas poderão ser
conectadas a outros descritores não considerados no método.
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