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    No ano de 2020 o Conselho Regional de Psicologia do
Tocantins (CRP-23) realizou uma pesquisa local, no âmbito do
Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas
(CREPOP), acerca das condições de saúde e trabalho de
psicólogas (os) no contexto da pandemia da COVID-19. A coleta
dos dados ocorreu entre julho e agosto de 2020, de forma online,
por meio do preenchimento de um formulário eletrônico gerado
através do Google Forms. Assim, as informações aqui
apresentadas baseiam-se nos dados obtidos.

       A partir disso, houve a necessidade de publicizar, por meio da
produção da presente cartilha, a sistematização das informações
adquiridas, tornando público parte dos dados coletados durante a
pesquisa, uma vez que a sua apresentação aconteceu durante a
realização de alguns eventos organizados pelo CRP-23 e em
parceria com outras instituições, incluindo unidades regionais do
conselho de psicologia de outros estados que também produziram
pesquisas similares. 

     Dessa forma, a estrutura geral desta cartilha baseia-se nos
principais aspectos do roteiro de pesquisa, sendo dividida em três
eixos que serão apresentados de maneira sucinta, de acordo com
a expressividade das informações e com a seguinte divisão: Perfil
dos participantes; Contexto de saúde; Contexto de trabalho.
Assim, a seguir é possível observar um quadro geral com o
número de psicólogas (os) que responderam o formulário, bem
como parte dos dados sociodemográficos:

 

Apresentação
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1 .  PERFIL DOS
PARTICIPANTES
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N° de respondentes Sexo Raça

153
Feminino = 86,9%
Mascuilino = 13,1%

Parda = 46,4%
Negra = 7,8%

Branca =  41,8 %

 Observou-se que 133 participantes (86,9%) se autodeclararam
como sendo do sexo feminino, e sobre a questão da raça 71
participantes (46,4%) identificam-se como pardo, sendo que 12 se
autodeclaram como negros (7,8%) e 64 como brancos (41,8%).
Com relação as questões de gênero, do total, 118 participantes se
identificam enquanto mulher cisgênero, representando 81,9%,
sendo 11,1% homem cisgênero e 6,9% como Outros. A grande
maioria apresenta idade entre 26 e 30 anos, sendo representado
por 38 participantes (24,8%), em seguida 34 (22,2%) afirmam ter
entre 31 e 35 anos, e 27 (17,6%) têm entre 22 e 25 anos de idade.
Além disso, foi possível notar também que na capital Palmas
houve o total de 14 respondentes, com isso 139 estavam
localizados em municípios do interior do Tocantins.
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2. CONTEXTO DE
SAÚDE
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     A pandemia da COVID-19 afetou toda a sociedade de maneira
geral, provocando mudanças nos hábitos cotidianos, na maneira
de se relacionar consigo e com o outro, exigindo um
comportamento coletivo de responsabilidade social no que se
refere principalmente às medidas de contenção e prevenção ao
novo coronavírus. 

     A COVID-19 é uma doença infecciosa de alto contágio causada
pelo vírus SARS-CoV-2, sendo elevada ao status de pandemia
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de
2020. Diante desta emergência em saúde instaurou-se uma série
de normativas sanitárias, como o uso obrigatório de máscaras
faciais e de álcool para higiene das mãos e superfícies, além da
necessidade de distanciamento social, na tentativa de conter o
contágio que já somava 118 mil casos notificados a nível mundial.¹
 
  De acordo com a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS, 2020)¹ a
COVID-19, em sua forma leve, pode não apresentar sintomas ou
apresentar sintomas brandos, como em gripes mais comuns,
entretanto, em suas manifestações graves pode levar à
comprometimentos respiratórios, cardíacos, hepáticos,
neurológicos, sepse e à morte. 
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¹OPAS/OMS. Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. Alerta
epidemiologico - Complicacoes e sequelas da COVID-19. 2020. Disponível em:
<https://www.paho.org/bra/dmdocuments/covid-19-materiais-de-comunicacao-
1/Alerta%20ep idemiologico%20-%20Complicacoes%20e%20sequelas%20da%20COVID-
19.pdf> Acesso em: 14 jul. 2021
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    Além dos efeitos da COVID-19 para a saúde física, o Comitê
Permanente Interinstitucional de parceiros da Organização das
Nações Unidas (IASC, 2020)² lança luz sobre os impactos
psicológicos e sociais do isolamento social, uma vez que a saúde
mental de pessoas previamente vulneráveis foi mais afetada, além
da intensificação de violências domésticas e a potencialização de
adoecimentos psíquicos e físicos pela dificuldade no acesso aos
serviços de saúde que passaram a funcionar de forma restrita. 

    Nesse sentido, a maioria dos respondentes conseguiu iniciar o
distanciamento social ainda em março e abril de 2020. Porém,
11,1% não conseguiu efetivar tal medida, podendo ter relação com
vários fatores, inclusive com a impossibilidade de execução do
trabalho remoto devido ao caráter do serviço em que estava
atuando, dentre outros.

       O presente eixo revela um panorama geral das condições de
saúde dos participantes, levantando informações importantes
sobre como a categoria foi impactada pela pandemia,
demonstrando também suas estratégias para lidar e vivenciar esse
período. Com isso, este eixo será dividido em sub-eixos de acordo
com o roteiro do formulário eletrônico. 
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²IASC - INTER AGENCY STANDING COMMITTEE (2020). Guia Preliminar: como lidar com os
aspectos Psicossociais e de Saúde mental referente ao surto de COVID –19. 18
Versão 1.5. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/documents/interim-briefing-note-
addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak> Acessado em: 07 de
junho de 2022.



        SAÚDE E TRABALHO DAS (OS) PSICÓLOGAS (OS) NO CONTEXTO DA PANDEMIA NO TOCANTINS      

Ansiedade - antes da pandemia 11 participantes sentiam-se muito
ansiosos, durante o período pandêmico esse número aumentou
para 42.

Preocupação - antes da pandemia 12 participantes sentiam-se
muito preocupados, durante o período pandêmico esse número
subiu para 56.

Tensão - antes da pandemia 14 participantes sentiam-se muito
tensos, durante o período pandêmico esse número saltou para 44.

Cansaço - antes da pandemia 21 participantes sentiam-se muito
cansados, durante o período pandêmico esse número subiu para
67.

Medo - antes da pandemia 04 participantes afirmaram sentir muito
medo, durante o período pandêmico esse número saltou para 24.
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2.1. Autopercepção:

  O primeiro sub-eixo refere-se a autopercepção dos respondentes
acerca de mudanças, devido a pandemia, nas
emoções/sentimentos, sendo demonstrado logo abaixo. A escala
de categorias das respostas neste item englobam: Muito; Médio;
Pouco; e Nada. A partir disso nota-se uma mudança quanto aos
aspectos apresentados antes e durante a pandemia, expressando
um aumento nos níveis de ansiedade, preocupação, tensão,
cansaço, medo e tristeza.
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Com relação ao início de práticas de atividade física durante a
pandemia 50,3% afirma que não praticou nenhum tipo de
atividade. Por sua vez, 15,7% iniciou práticas com alongamentos
físicos e 13,1% realizou exercícios com peso. 
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2.3. Prática de atividade física

Neste item 71,2% informa que não se utilizou de nenhum tipo de
prática integrativa e complementar em saúde, porém 6,5 %
realizou musicoterapia, 4,6% se utilizou da auriculoterapia, e 3,9%
praticou yoga.

 

 2.4. Práticas integrativas e complementares em saúde

Durante a pandemia 59 participantes, que representam 38,6%,
afirmam que houve um aumento na ingestão de mais alimentos, e
39 (25,5%) relatam a ingestão de alimentos menos saudáveis.
Além disso, 34 (22,2%) passaram a se alimentar em horários
desregulados. 

 

2.2. Alimentação

Tristeza - antes da pandemia 02 respondentes sentiam-se muito
tristes, durante o período pandêmico esse número aumentou para
19.
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A grande maioria afirma não fazer uso de nenhum tipo de
substância psicoativa representando 52,9%. Por sua vez, 21,6%
não apresenta mudanças com relação ao padrão de uso e 17,6%
informa que aumentou o consumo de bebida alcoólica. E ainda
4,6% respondeu que iniciou o uso de algum medicamento do tipo
ansiolítico ou antidepressivo. 
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2.6. Uso de substâncias psicoativas (álcool e outras
drogas)

Assistir filmes, séries e documentários (70,6%)
Comunicação com pessoas de sua rede de apoio (68,6%)
Brincar com o animal de estimação ( 42,5%)
Cultivo de plantas (30,1%)
Psicoterapia (29,4%) 

As principais estratégias utilizadas pelos profissionais, referentes
ao cuidado em saúde mental, e que obtiveram o maior número de
respostas foram as seguintes:

 

2.5. Estratégias de cuidado em saúde mental



3. CONTEXTO DE
TRABALHO
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Abaixo segue o quadro que expressa o contexto de atuação das
profissionais, sendo que a maioria se concentra no serviço público,
em seguida de forma autônoma e por último no contexto privado. 
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3.1. Contexto de atuação

Público 68,4%

Autônomo 36,8%

Privado 19,7%

Houve aumento no volume de trabalho durante a pandemia
(51,6%);
As dificuldades com relação à execução do trabalho também
aumentaram (83,7%);
Uma parcela da categoria acessou o auxílio emergencial³
(16,4%);
Durante a pandemia aumentou o número de profissionais que
tiveram sua renda reduzida, sendo que uma parte da categoria
(13,2%) passou a receber menos de um salário mínimo por
mês.

 Neste item as respostas indicam que:

 

³O auxílio emergencial foi um benefício aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela
Presidência da República cujo objetivo foi o de conceder e garantir uma renda mínima para
cidadãos que, em detrimento da pandemia de Covid-19, encontram-se em contextos de
vulnerabilidades sociais e econômicas. Disponível em: <https://www.gov.br/cidadania/pt-
br/servicos/auxilio-emergencial> Acesso em: 14 de jun
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Passou a fazer Teletrabalho (52,9%);
Não entrou em teletrabalho, mas passou por mudanças no
serviço (30,1%)
Dificuldades para conciliar teletrabalho e as outras demandas
que surgem em casa (13,7%);
Não houve mudanças no trabalho (14,4%).
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3.2. Mudanças no contexto de trabalho

     De acordo com o Ministério da Saúde (2020)⁴, as medidas de
prevenção contra a COVID-19 no ambiente de trabalho podem
variar de acordo com o risco biológico a que está exposto o
trabalhador em seu ato laboral. Além do distanciamento social, os
trabalhadores podem usar equipamentos de proteção individual
(EPI) como a máscara facial, óculos de proteção ou protetor facial
e vestimenta de mangas longas. Em contextos de maior exposição
ao vírus, é recomendada a utilização de macacão com pés e
capuz impermeáveis, aventais impermeáveis e respiradores, além
de outros equipamentos de proteção coletiva, a exemplo das
cabines de segurança biológica. 

 

3.3. Segurança com relação às medidas de prevenção
ao novo coronavírus no trabalho 

⁴BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de
saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes gripais. (2020) Disponível em:
<https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/GuiaMS-
Recomendacoesdeprotecaotrabalhadores-COVID-19.pdf> Acesso: 07 jun. 2022
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     Posto isto, os participantes que responderam que sentiam-se
seguros no ambiente de trabalho estabeleceram uma relação com
a utilização dos EPIs necessários, representando 69,3% da
mostra. Por sua vez, 23,5% informou que não se sentia seguro,
pois o serviço não ofertou os EPIs de maneira satisfatória. 
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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    A pandemia impôs novos desafios também para a realização da
prática e desenvolvimento do trabalho do profissional de psicologia
nos mais variados serviços, precisando se adequar e se
reorganizar para continuar assistindo a população. Observa-se
que a grande maioria dos respondentes atua em dispositivos das
políticas públicas, sinalizando, em alguns casos, a dificuldade na
oferta dos equipamentos de proteção individual que são/foram
indispensáveis para manter a segurança dos profissionais, sendo
um ponto importante e que merece atenção da gestão pública. 

        Outro fator observado refere-se a dificuldade dos
profissionais em iniciar o teletrabalho, considerando a falta de
formação adequada, as condições de estrutura, sobrecarga de
demandas e as dificuldades em conciliar com as atividades que
surgem em casa. Além disso, é possível notar que as condições
de saúde dos profissionais também foram impactadas,
demonstrando a importância do autocuidado e do cuidado
institucional também voltado a saúde do trabalhador.

        Considerando que por meio de comentários ao final do
formulário, houve relatos de profissionais que foram contaminados
pelo vírus e não receberam suporte adequado, destacando o fato
que o poder público não reconheceu a  psicologia enquanto
categoria que atuou na linha de frente no combate à pandemia.
Assim, a presente pesquisa demarca o posicionamento e
preocupação do CRP-23 em conhecer a realidade vivenciada pela
categoria no Tocantins. 
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      Nesse sentido, é importante ressaltar que as pesquisas do
CREPOP não têm caráter fiscalizador, e objetivam compreender a
prática profissional executada na realidade dos serviços para,
então, gerar orientações qualificadas publicadas nos documentos
técnicos tanto em âmbito nacional como local. Ademais, as
pesquisas são realizadas em um recorte histórico, temporal e
político específico, estando passível de mudanças ao longo do
tempo, considerando a dinamicidade da conjuntura econômica,
social e política tal como se apresenta. 

    Dito isto, é possível que as práticas e dificuldades  relatadas
não correspondam adequadamente ao que se pressupõe no
momento atual, porém deixa registrado como a categoria
vivenciou esse período, expressando as suas estratégias de
enfrentamento em um contexto extremamente adverso. Portanto,
uma das contribuições do CREPOP é participar desse
delineamento, alinhando cada vez mais a psicologia aos seus
objetivos, fomentando seu caráter científico, ético e técnico para
diversos contextos e populações.

 


