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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

No ano de 2020, o mundo inteiro foi afetado pela

chegada de um novo vírus denominado COVID-19. Os

profissionais da saúde ao enfrentar a situação nova e

adversa proporcionada por este vírus, tiveram que

conviver com diferentes sentimentos (ALVES E

FERREIRA, 2020; ORNELL, et al. 2020). Através deste

trabalho caracterizamos algumas das muitas dificuldades,

relacionadas a parte emocional dos profissionais que

atuam na área da saúde durante o período pandêmico.

O projeto tem por seu objetivo geral avaliar os

sentimentos enfrentados pelos profissionais da saúde,

especialmente os médicos e enfermeiros, durante a

pandemia causada pelo Covid-19.

Os objetivos deste projeto são:

(i) Identificar os sentimentos enfrentados pelos

profissionais da saúde durante a pandemia.

(ii) Identificar como os sentimentos afetaram os

profissionais da saúde durante a pandemia.

(iii) Apontar como os trabalhadores da saúde amenizaram

ou superaram seus sentimentos dolorosos, durante a

pandemia.

(iv) Detectar se os profissionais da saúde tiveram suas

vidas afetadas ou modificadas pelos sentimentos

proporcionados pelo período pandêmico.

A metodologia consiste em um procedimento descritivo,

onde tendo como base artigos de origem cientifica, os

autores executaram e disponibilizaram diversas entrevistas

para os profissionais que atuam na área da saúde,

buscando compreender como os sentimentos se fizeram

presentes na vida destes profissionais no período de

pandemia.

As entrevistas foram disponibilizadas para 42

profissionais da área da saúde da cidade e região de Bento

Gonçalves (RS), as mesmas foram disponibilizadas através

da plataforma “ Google Forms”, entre os dias 21/10 e 28/10.

Após a execução das entrevistas, os autores realizaram a

analise de dados.

Após as entrevistas, conclui-se, que os sentimentos mais

presentes na vida dos profissionais da saúde durante a

pandemia foram: o medo, a tristeza e a angústia. A maioria

dos profissionais citaram que foram afetados pelo aumento

da ansiedade, do cansaço, da tristeza e da insônia. A

maioria dos entrevistados constataram que tiveram suas

vidas afetadas ou modificadas pela pandemia e quanto a

superação de sentimentos dolorosos, os profissionais

ressaltam atividades físicas, terapias, além de orações e fé.

MATERIAL E MÉTODOS

A B

Os sentimentos que se fizeram presentes na vida dos

profissionais da saúde durante a pandemia foram o medo (

26,2%), a tristeza (10,7%) e a ansiedade (10,7%). É

possível salientar que alguns profissionais citaram mais de

um sentimento em relação ao período pandêmico

(Informações contidas gráfico 1).

Quanto a forma como os profissionais da saúde foram

afetados por seus sentimentos, destacam-se o aumento da

ansiedade (20%), o cansaço (8%) e o aumento da tristeza

(8%) . Salienta-se que alguns profissionais citaram diversas

formas de como foram afetados (Informações contidas no

gráfico 2).

As entrevistas também constaram que 27 profissionais

tiveram suas vidas afetadas ou modificadas por seus

sentimentos em relação a pandemia; E que os profissionais

superaram seus sentimentos dolorosos através de terapias

(20,9%), da oração e da fé (16,3%), de atividades

relacionadas ao relaxamento como a meditação (14%) e a

yoga (9,3%), de exercícios físicos (9,3%), do apoio de

amigos e familiares (7%), bem como do uso de

medicamentos (7%).
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Gráfico: Sentimentos dos profissionais da saúde durante a pandemia, cada setor

apresenta o sentimento dos profissionais e a respectiva porcentagem.

Gráfico 2: Forma como os profissionais da saúde foram afetados por seus

sentimentos, cada setor apresenta a forma como o profissional foi afetado e a

respectiva porcentagem.


