
Burnout e Síndrome de Estresse Pós-Traumático entre profissionais de saúde 
durante a pandemia da COVID-19 

 

Lidar com situações de vida ou morte faz parte do cotidiano de profissionais de saúde, 
contudo, a pandemia da COVID-19 levou esta situação ao extremo. Prioridades foram 
trocadas, médicos remanejados da especialidade em que trabalhavam sendo alocados 
em outras áreas, além da necessidade de adaptação aos novos protocolos clínicos, 
mudanças nas estruturas físicas e de distribuição de leitos dos hospitais com a abertura 
de unidades de terapias intensivas, são exemplos das mudanças ocorridas em um 
espaço muito curto de tempo.  

Além destes, diversos fatores como: a falta de informações prévias sobre a doença, 
dificuldade de tratá-la aliado ao potencial de ser altamente contagiosa levando ao 
afastamento e isolamento físico dos familiares – tanto dos pacientes quanto de muitos 
profissionais de saúde que buscaram desta forma proteger seus entes queridos – 
também em um cenário nacional e mundial de medo, incerteza, óbitos constantes e 
repentinos, longos plantões, escassez de equipamentos de proteção e insumos básicos 
e vitais  para os cuidados com os pacientes, impactaram e impactam no bem-estar e na 
saúde mental de quem enfrenta estas situações todos os dias, ou seja, de quem está 
na linha de frente no combate à COVID-19.  

O Burnout, que é reconhecido na CID-11 (QD85), muitas vezes é um fator influenciador 
na Síndrome de Estresse Pós-Traumático (6B40). O artigo publicado na edição de 
setembro de 2020 do periódico trimestral Best Practice & Research Clinical 
Anaesthesiology (Fator de Impacto: 3.0) descreve a associação entre experiências 
emocionais e distúrbios psicológicos que podem surgir com a pandemia. O trabalho 
também traz sugestões do que pode ser feito para prevenir Burnout e Síndrome de 
Estresse Pós-Traumático nos profissionais de saúde.  

Leia o Abstract do artigo adaptado para o português a seguir:  

 

Resumo 

Esta é uma revisão abrangente que busca explicar o impacto em potencial da 
COVID-19 na saúde mental de profissionais de saúde. Descrevem-se 
transtornos psicológicos e experiências que podem estar relacionadas à   
COVID-19 com base em pesquisas atualizadas e manuais de diagnóstico 
psicológico. Para este trabalho foi utilizada a quinta edição do Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders e a CID-11. Estão inclusas medidas 
psicológicas apropriadas, além de limitações metodológicas em potencial. Por 
fim, são descritas medidas de prevenção e construção de resiliência com 
intervenções que podem mitigar o impacto na saúde mental dos profissionais de 
saúde.  
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