Trabalho saudável e
bem-estar em tempos
de COVID-19
Prof. Dra. Ana Vazquez
(UFCSPA)
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○
○

Agenda: nosso
trilhar

Bem-estar:
consequência das
escolhas e
possibilidades
◦

◦

Trabalho saudável:
esforço vital
dispendido (energia e
prazer)
◦

Satisfação de
vida e Burnout
Rotas de
esperança na
pandemia

◦

Organização do
trabalho na
pandemia

Engajamento e
isolamento
social

Background: ideias e
teoria para
compreender esses
fenômenos
Name of the founders

Dando as mãos para caminharmos juntos....
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Nepot-Ufcspa
• Gestão Estratégica de pessoas
• SaúdeLaboral
• Fatores de proteção e
desenvolvimento humano no
trabalho
• Engajamento no trabalho
• Monitor do burnout –
nova teoria
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Modelo teórico JDR-WE
Fundamentos
• Epistemológico: Psicologia Positiva e Teoria Sistêmica
• Ontológico: Trabalho e desempenho saudáveis
Linhas de pesquisa:
• Gestão engajadora com pessoas: liderança, equipes de alto desempenho, cuidado uns
com os outros.
• Fatores de proteção psicossocial: monitor de burnout e tipologia de bem-estar no
trabalho.
• Desenvolvimento positivo: prevenção ao workaholism e ao burnout (buffers) e
impulsionadores de bem-estar e engajamento no trabalho (boosters).
• Intervenções e programas aplicados: emoções e estados mentais positivos que gerem
capacidades psicológicas e competências saudáveis (engajamento, bem-estar, esperança,
coragem, compaixão, gratidão, autenticidade, liderança engajadora) .

(Schaufeli,2015; Schaufeli, Djistkra & Vazquez, 2013; Vazquez, 2018)

Psicologia positiva: forças e limitações, potencialidades
impulsionadoras, proteção psicossocial.
Processo
estressor

Espiral descendente: coping
Demandas de
trabalho

Burnout
Resultados
Desempenho

Modelo
JDR/WE

Liderança

Processo
motivacional

Recursos d
e trabalho

Engajamento
Recursos P
essoais

Espiral ascendente: job crafting

Taris & Schaufeli, 2016; Schaufeli, Djstrka & Vazquez,
2013

Modelo JDR/WE: visão sistêmica, teoria da complexidade

05
BURNOUT

04
REDESENHO DO
TRABALHO

03
ENGAJAMENTO NO
TRABALHO

02
BEM-ESTAR NO
TRABALHO

TRABALHO
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•

Trabalho e
desempenho
saudável

Vida plena,
vida de
felicidade

•

Diagnóstico com
prognóstico

•

Funcionamento

ótimo: agência +
capacidades

psicológicas
•

Competências

socioemocionais

Trabalho é desgaste de energia vital na produção laboral, que
precisa ser ativada e devidamente recarregada ao longo do tempo.

Efeitos
psicossociai
s
Notícias falsas

É possível se manter
saudável e em bem estar no
trabalho?

Organizações públicas e
privadas: diferenças e
especificidades em seus
trabalhadores na
pandemia da COVID-19

https://www.facebook.com/Verdad
esSobreUniversidades/

Papel dos servidores
públicos na Sociedade
Desemprego e insegurança
no trabalho em curva
crescente
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Saúde e desobediência civil
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https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/

Economia e marcadores de desigualdade

14

15

Educação superior – Protocolo
específico, nas últimas etapas

https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/

Humanidade em transformação?
Mundo volátil, não mais líquido?
Apagão damoralidade?
Seremos diferentes, em qual sentido?
Desperdício da experiência?

Projeto estratégico para Bemestar no trabalho na UFCSPA
Progesp-UFCSPA: fazer o que é certo, cuidar e acolher
“Cuidando de quem cuida” – competências de bem-estar e socioemocionais
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Fazer o que é
certo, cuidar e
acolher

Cuide
Cai bem, em dias de escuridão
Ações de luz
Para o bem de todos e não só de uns
Faz bem, em meio a tantos medos Ecoar a
voz do amor
Nutrindo esperança, aliviando a
dor A nossa empatia ameniza
sofrimentos
Trazendo, em meio ao pranto
Um pouco de alegria
Assim ninguém precisa usar tantos argumentos
Pra cuidar um do outro a cada novo dia
Com amor, com amor
Cuide bem do amigo
Cuide do enfermo e do doutor
Seja compassivo
Não ponha em perigo quem Deus ama
Cuide bem, amigo
Cuide bem da vovó e do vovô
Seja compassivo
Não ponha em perigo
Aquele a quem Deus ama e você chama de meu

RETOMADA ESCALONADA – SÁUDE NA TOMADA DE DECISÃO

P r o t o c o l o s e m saúde m e n t a l
em tempos do COVID-19
P r o j e t o estratégico
Proteção d a s forças
e potencialidades

Manutenção d a
saúde
mental

ASPECTOS ÉTICOS

AUTOCUIDADO

SUPORTE SOCIAL

CONTRATO PSICOLÓGICO

Garantir a confidencialidade e o sigilo do atendimento;
Não tirar proveito das informações e dos contatos oriundos desseprojeto;

Prestar atenção às suas próprias emoções e reações, respeitando seus limites
e possibilidades de ação.
Contar com a ajuda de seus pares e confiar no amparo da equipe! Estamos juntos
❤
Estabelecer regras de convívio que gerem segurança psicológica com os atendidos;
Definir como foco as questões que impactam no manejo da situação decorrente
da pandemia.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Protocolo 2
TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS

Protocolo 3
TRIAGEM

Protocolo 1

SERVIDORES DA SAÚDE

Protocolo 4

ASSISTÊNCIA AO COVID-19

Protocolo 5

PROCESSO DE LUTO

Protocolo 6

PROGESP: Projeto bem-estar no trabalho
em tempos de COVID-19

PRONTO-ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO DE EMERGÊNCIA

Apoio Medicina do Trabalho ISCMPA

Residentes
UFCSPA

RASTREIO E PRIMEIROS
AUXÍLIOS

ENTREVISTA CLÍNICA E INTERVENÇÃO EM CRISE

Protocolo 5

Equipe Psicologia

TRATAMENTO PSICOTERÁPICO E/OU FARMACOLÓGICO

Equipe Psiquiatria

PROGESP:ProjetoSaúdeMentalemtemposde COVID19

PROTOCOLO1
1. PESSOA NÃO CONTAMINADA,
MAS COM RISCO DE CONTÁGIO

Acolhimento, apoio
social e PAP

PROTOCOLO1
2. PESSOA POSTIVIDA OU EM
SUSPEITA DE CONTÁGIO

Acolhimento, apoio
social e PAP

Contato Inicial
Possui apoio social?
- Família ou outras redes que facilitem
o
período de isolamento (compras, etc)

Tem filhos menores de idade?
- Precisa de cuidados como
deslocamento, atividades na escola, etc?

Tem sintomas relevantes?
- Ansiedade, perfeccionismo extremo,
tristeza profunda, tensão excessiva,
etc.

Qual sua situação laboral?
- Trabalho remoto? Férias?
Afastamento?
Sistema de rodízio?

Qual sua rotina de cuidados?
- Alimentação? Repouso?
Medicações?
Exames?

Acompanhamento
Esclarecimentos
- Dúvidas sobre o funcionamento do projeto;
- Atualizações sobre a situação de pandemia.

Orientações sobre COVID-19
- Importância do isolamento;
- Redução de contato excessivo com notícias;
- Busca por informações com fonte fidedigna;
- Uso saudável das redes sociais;
- Envio de materiais informativos;
(apenas quando solicitado ou pertinente)

Monitoramento de riscos
- Contatos periódicos previamente agendados;
- Evolução de quadros sintomáticos mentais;
(ansiedade, preocupações recorrentes, etc)

- Evolução de quadros sintomáticos físicos;
(sintomas de febre ou respiratórios)

Foco na recuperação, não no trabalho
- Não se fala em quarentena produtiva, visto que a
pessoa está doente.

Encerramento
Retorno ao trabalho
- Readaptação a aspectos práticos da rotina;
- Readaptação às atividades laborais;

Exames comprobatórios (se necessário)
- Aguardar orientações da
PROGESP

Pósvenção
- Acompanhamento por até 30 dias após
a suspensão da quarentena

PROTOCOLOS2,3e4
Toda a comunidade laboral
UFCSPA
Pessoas em grupos de risco:
prioridade

Atendimento
psicológico

Anamnese

Acompanhamento

Sintomas de adoecimento mental

Afetos positivos

- Irritabilidade, raiva, humor deprimido,
insônia, exaustão emocional, medo, tristeza,
culpa, entorpecimento, pesar e ansiedade.

- Estimular conexões de qualidade com outras
pessoas através do uso saudável de redes sociais.

Encerramento
Retorno ao trabalho
- Readaptação a aspectos práticos da rotina;
- Readaptação às atividades laborais;

Pósvenção
Aspectos salutares de rotina
- Qualidade de sono, possibilidade de
praticar exercício físico e de tomar sol
diário por 15min.

Emoções positivas
- Estratégicas que promovam prazer, como música,
leitura de livros, palavras cruzadas, filme, séries,
etc., conforme realidade da pessoa.

Identificação de suporte social
- Análise do contato com outras
pessoas (qualidade e frequência).

Visão de si, do mundo e do futuro
- Risco de ansiedade ou depressão

Outras demandas
- Identificação de necessidadesou
preocupações imediatas

Escuta ativa
- Atenção à assuntos profissionais, familiares e
pessoais que possam se relacionar com as
demandas de pandemia

Contato online continuado
- Não interrupção do vínculo (na medida do
possível) e manutenção do suporte psicológico

- Acompanhamento por até 30 dias após a
suspensão da quarentena

Em caso de demandas mais complexas,
fazer o encaminhamento para
a equipe especializada:

PROTOCOLO 3
Transtornos
Mentais Comuns

PROTOCOLO 4
Profissionais
da Saúde

Anamnese
Sintomas de adoecimento mental
- Irritabilidade, raiva, humor deprimido,
insônia, exaustão emocional, medo, tristeza,
culpa, entorpecimento, pesar e ansiedade.

Acompanhamento
Afetos positivos
- Estimular conexões de qualidade com outras
pessoas através do uso saudável de redes sociais.

Encerramento
Retorno ao trabalho
- Readaptação a aspectos práticos da rotina;
- Readaptação às atividades laborais;

Pósvenção
Demandas imediatas
- Necessidades ou preocupações

Fatores de proteção
-Ex: Qualidade do sono, prática de exercícios
físicos, banhos de sol por 15min
- Suporte social

Fatores de risco
- Pensamentos repetitivos indesejáveis
(mais do que o esperado para o período);

- Comportamentos excessivos e repetitivos
de asseio, contagem, verificação e
ordenação
(mais do que o esperado para o período)

Emoções positivas
- Estratégicas que promovam prazer, como
música, leitura de livros, palavras cruzadas, filme,
séries, etc., conforme realidade da pessoa.

Flexibilidade Psicológica
- Criação de estratégias alternativas para
enfrentamento das demandas do período
Ex: organização de rotinas flexíveis

Contato online continuado
- Não interrupção do vínculo (na medida do
possível) e manutenção do suporte psicológico

- Acompanhamento por até 30 dias após
a
suspensão da quarentena

Em caso de demandas mais complexas,
fazer o encaminhamento para
a equipe especializada:
PROTOCOLO 4
Profissionais
da Saúde

PROGESP
Atendimento
Psicológico

Anamnese
Reações à pandemia*
- Emocionais; Cognitivas; Fisicas, e;
Interpessoais

Fatores Psicossociais do Trabalho*
- Demandas emocionais; Recursos
laborais

Avaliação do Estado Mental*
-Fatores de proteção psicossociais:
engajamento no trabalho, gratidão e
esperança;
-Fatores de risco psicossociais: adição
ao trabalho e Burnout.

Situação Social
- Qualidade do suporte social e do convívio
familiar/doméstico.

Visão de si, do mundo e do futuro
- Risco de ansiedade ou depressão;
*descrito detalhamente nos próximos slides

Intervenções
Afetos positivos
- Estimular contatos diários com colegas, para saber
como estão lidando, acolhendo e escutando as
dificuldades enfrentadas.

Pós-pandemia
Espaços de Acolhimento Coletivo
- Espaços coletivos seguros para falar sobre
os sentimentos desse período.

Grupos de Apoio

Gratidão
- Estimular agradecimentos aos colegas,
com feedbacks autênticos.

Autocuidado
- Orientar em relação à práticas de autocuidado.
- Estimular práticas de maior proteção.

Demandas Específicas
- Criação de estratégias para atender as
necessidades imediatas.

Contato online continuado
- Não interrupção do vínculo (na medida do
possível) e manutenção do suporte psicológico

- Trabalhar as consequências do ritmo elevado
de
trabalho (exaustão mental, fadiga por
compaixão, etc).

Monitoramento
- Verificar níveis de desamparo emocional
nesses profissionais

Psicoeducação
- Sintomas de estresse pós-traumático,
ansiedade, depressão, etc.

Em caso de demandas mais complexas,
fazer o encaminhamento diretamente
para a PROGESP

PROTOCOLO5
Profissionais de saúde na linha
de frente: atendimento
psicológico e psiquiátrico

Psicoterapia e
Psicoeducação:
rastreio e PAP

Acompanhamento

Rastreio

Avaliação Psiquiátrica

Primeiros socorros Psicológicos
Orientações gerais, manejo do estresse
agudo, resolução de problemas,
autorregulação emocional.

Entrevista Clínica
-Avaliação de histórico de transtornos
mentais e de sintomas presentes no
momento.
-Diagnóstico de risco de suicídio e/ou
sintomas de TOC, TEPT ou Pânico
-Avaliação do grau do sintomas
ansiosos, depressivos ou insônia

-

Tratamento psicoterápico pela equipe de
psiquiatria para sintomas de TOC, TEPT
ou pânico
Sintomas ansiosos, depressivos ou de insônia
que sejam moderados ou graves: tratamento
farmacológico ou não farmacológico

Encerramento
Pacientes sem sintomas
-Orientações quanto aos aspectos práticos da
rotina e manejos específicos;
- Acesso a novas consultas casonecessite;

Pacientes em acompanhamentoo

Intervenções em crise

- Com a finalização da situação de emergência pela
COVID-19 serão devidamente encaminhados,
conforme suas evoluções no período

- Sintomas ansiosos de grau leves:
tratamento em sessões psicoterápicas
pela equipe de psicologia

Em caso de risco de suicídio ou
heteroagressão, encaminhar para pronto
atendimento psiquiátrico de emergência
PROTOCOLO 5
Profissionais
da Saúde

ISCMPA
Medicina do
Trabalho
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Espiral positiva,
cuidado uns com
os outros

INTERVENÇÕES GRUPAIS:
ACOLHIMENTO, RODA DE
CONVERSA, MEET UP CCA, SMART
ROUND

Projeto estratégico PROGESP
UFCSPA

*Conselho de Crise – RS
*Álcool gel
*Máscaras de proteção
*Pesquisas epidemiológicas
*Testes COVID-19, etc, etc, etc.

Equipe de bem estar
no trabalho (DBEST) 30 voluntários e
servidores

Acolhimento e
atendimento
psicológico de 65%
dos servidores e
estagiários da
UFCSPA, 100% do
grupo de risco

Produção de 5
protocolos de
atendimento
disponibilizado
s publicamente

Intervenções grupais
com especialistas:
Grupo Acolhimento
famílias (NESF e F&C)
e saúde mental
estagiários (ASSET),
técnica Meet up CCA e
smart rounds com
equipe de fisioterapia
ISCMPA

https://www.ufcspa.edu.br/index.php/coronavirus/imprensa
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É possível bem-estar e trabalho
saudável na pandemia do
COVID-19?

Escolhas, juntos e organizados,
com atitudes, avaliando
possibilidades, rotinas de
espiral positiva, solidariedade,
cuidado uns com os outros.....

Atuar com redes de apoio e
proteção
Criar
ambiente
em espiral
positiva

SUPORTE
SOCIAL

Agradecer por
oportunidades
(positivas ou
não)

LIDERANÇA

AUTOEFICÁCIA

Acreditar no
seu potencial

Engajamento:
Prazer e
realização no
trabalho

GRATIDÃO

ESPERANÇA

Definir
Metas
19

Temas importantes para agora
e o pós-pandemia
Estrutura familiar

Tra b a l ho r e m o t o

Laços de esperança, situações
protetivas, redes de apoio

Trabalho e desempenho saudável,proximidade
X isolamento, equipes e liderançasengajadoras

Lutos e perdas
Esperança, compaixão, conexão, coragem

Modalidades e organização do trabalho na pandemia da COVID-19

Não é igual ao que experimentamos antes... E nem será mais....
Riscos do trabalho virtual
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Rotas de bem estar no trabalho:
Sociedade, organizações e
pessoas.

Desenvolvimento positivo,por meio de competências/capacidades e de
fatores de proteção psicossocial durante a pandemia do COVID-19 que
possibilitam as rotas de bem-estar no trabalho.
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Desenvolvendo a esperança na pandemia do COVID19: impulsionadora do bem-estar no trabalho
Ser desafiado com metas
específicas, possíveis de
realização e que promovam a
gratidão e a coragem de
promover encontros,
experiências e cuidados.

Compreender, com humildade,
suas limitações e as dos outros,
promovendo diferentes
experiências de trocas criativas
com as pessoas.

Apoiar iniciativas com sentido
social para os resultados de
trabalho nos modos de
trabalho, incluindo.

Descobrir rotas positivas, em que
possa refletir sobre suas escolhas,
com coragem de reconhecer erros e
de se abrir para o novo e o
diferente.

Por qual rota vamos conduzir nossas experiências na
COVID-19?
“Leibnz refere-se sempre a perplexidade que desde sempre tem
causado o sofisma que os antigos chamavam de razão
indolente ou razão preguiçosa: se o futuro é necessário e o que
tiver de acontecer acontece independente do que fizermos, é
preferível não fazer nada, não cuidar de nada e gozar apenas
do prazer do momento. Essa razão é indolente porque desiste
de pensar a necessidade e o fatalismo [….] Bloqueada pela
impotência auto afligida e pela displicência, a experiência da
razão indolente é uma experiência limitada, tão limitada quanto
o mundo que ela procura fundar. É por isso que a crítica da
razão indolente é também uma denúncia ao desperdício da
experiência.”
(Boaventura dos Santos, 2011:42)

Por qual rota vamos conduzir nossas
experiências na COVID-19?
“Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, Caim replicou,
zangado, com outra pergunta: Sou por acaso o guardião do meu
irmão? O maior filósofo ético do nosso século, Emmanuel Levinas,
comentou que dessa pergunta zangada de Caim começou toda a
imoralidade. É claro que sou o guardião do meu irmão; e sou e
permaneço uma pessoa moral enquanto não pergunto por uma razão
especial para sê-lo. Quer eu admita, quer, não, sou o guardião do meu
irmão porque o bem-estar do meu irmão depende do que eu faço ou do
que me abstenho de fazer. E sou uma pessoa moral porque reconheço
essa dependência e aceito a responsabilidade que ela implica. No
momento em que questiono essa dependência, e peço, como fez Caim,
que me dêem razões para que eu me preocupe, renuncio à minha
responsabilidade e deixo de ser um ser moral. A dependência de meu
irmão é o que me faz um ser ético. A dependência e a ética estão
juntas, e juntas elas caem.”
(Bauman, 2007: 69)

Ao invés de olhar para o precipício,
vamos levantar os olhos emirar nosso
alvo nas estrelas... Para sentirmos bemestar há ainda muito a fazer nessa
pandemia....

Bora trabalhar com esperança para
construir a vida que desejamos em
nossa prática, em nossas relações, em
nosso país e no mundo?
Ana Vazquez
“Se fosse fácil, não precisava de você”Juntos fica ainda melhor

“

http://psicopositiva.com.br

Obrigada!
anasv@Ufcspa.edu.br

