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Em situações de pandemia, muitos
profissionais de saúde ficam
exauridos. As dificuldades que
surgem, de um cotidiano cheio de
sofrimento desde diagnosticar e
tratar usuários, ainda sem vacinas
ou medicamentos, não é fácil,
frente a uma doença que pode
matar ou que pode deixar sequelas
respiratórias. 
 
O medo de ser infectado e gerar
transmissão pode favorecer
sofrimentos e até mesmo um
estado de pânico, prejudicando
não apenas a saúde, mas o próprio
cuidado em saúde. 



  

 

Ressaltamos a importância da
adoção de procedimentos de
segurança psicoemocional para
todos os envolvidos: profissionais,
usuários e seus familiares através
de um amparo psicológico,
sobretudo para aqueles que estão
na linha de frente do combate ao
COVID-19. 
 
Dessa forma, apresentamos os
Primeiros Cuidados Psicológicos
(PCP) como forma de apoiar e
auxiliar as pessoas em situação de
sofrimento psicoemocional, em
especial os profissionais de saúde.



O QUE É PCP?
 

 

 
Os Primeiros Cuidados Psicológicos
(PCPs) não são caracterizados
como atendimento psicológico
profissional especializado e nem
considerados como um tratamento. 
 
Os PCPs são uma reação de apoio,
amparo e escuta qualificada para
aquelas pessoas que se encontram
vulneráveis e fragilizadas e
necessitando de assistência
imediata.



 

A QUEM É DESTINADO O PCP?
 

 

 
Os PCPs são destinados para
qualquer pessoa e faixa etária.
Entretanto, nem todas QUEREM ou
PRECISAM ter acesso a eles.
 
Algumas pessoas precisarão muito
mais de uma colaboração ou ajuda
de autoridades e profissionais da
saúde, além de lideranças da
comunidade ou outros membros que
consigam oferecer proteção e
amparo para suas necessidades.
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MAS QUEM PRECISARÁ DOS
PCPS ?
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Não precisa ser profissional
especializado, pois qualquer pessoa
que se sinta em condições físicas e
psicológicas pode auxiliar outra
pessoa. Pode fazê-lo após obter
orientações básicas de como
proceder nos PCPs.
 
Um colega de trabalho ou um familiar
pode fazer o PCP a outro colega e
assim vice-versa, basta identificar
quem está em condições para
realizar uma escuta qualificada
naquele momento.

 

QUEM PODE EXECUTAR O PCP?
 



 

 
Faz-se necessário viabilizar um
cuidado que respeite os direitos
fundamentais e ocorra apenas em
benefício e interesse das pessoas
que requereram a assistência, de
forma ética, sem causar maiores
danos.
 
É imprescindível estar aberto ao
outro, colocar de lado crenças e
costumes particulares, sem
julgamentos morais para tornar
essa interação confortável. É
importante ressaltar que os PCP
são uma prática que se baseia em
evidências científicas.
 

 

 

ESCUTAR

CUIDAR
DO

OUTRO

RESPEITAR 



 

Aquele que oferecer a assistência,
deve ter e manter os próprios
cuidados com seu bem estar e
saúde, pois ele deve lidar primeiro
com aquilo que o afeta para só
depois ter condições de apoiar
alguém em sofrimento.
 
É importante pensar: “Eu estou
preparado para lidar com esse tipo
de situação?”
 
Caso o indivíduo esteja trabalhando
em conjunto, pode-se ainda ficar
atento ao bem estar e saúde de sua
equipe de trabalho.
 

 



 

Deve ocorrer de forma respeitosa e
não impositiva, oferecendo apoio
não invasivo.
 
Deve-se avaliar as necessidades e
preocupações de quem está
buscando esse apoio.
 
Pode ser realizado em diversos
ambientes, mas você precisa ficar
atento em relação à segurança,
respeito e acolhimento com aquele
que sofre. É preciso buscar um local
que respeite a privacidade da
pessoa, pois é importante manter a
confidencialidade da conversa e
dignidade necessárias. Logo, tornar
o ambiente seguro e garantir que o
indivíduo em sofrimento está
protegido antes de oferecer os PCP
é fundamental.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
PCP E COMO REALIZAR

 



 

Um dos pontos mais importantes
nos PCP referem-se a comunicação.
É muito importante lidar com as
pessoas que passaram por
sofrimento intenso de uma maneira
muito compreensiva, cuidadosa,
calma e sem julgamentos a fim de
mostrar confiabilidade e que elas
estão em um ambiente seguro que
prioriza um atendimento que
respeite seus direitos. Escute muito,
converse de forma compreensiva e
pergunte se a pessoa ainda precisa
de outras ajudas.
 
Também é importante deixar a
assistência prosseguir conforme a
vontade do acolhido, por isso não
se deve pressioná-lo a falar ou ficar
interrompendo, mas sim respeitar
seu espaço e momento. Pode-se
ainda oferecer uma ajuda prática,
como água ou lenços, conforme sua
necessidade.



 

Para oferecer os cuidados de forma
eficiente e proveitosa, a OMS chama
atenção para três princípios que
servem como um guia de atuação.
São eles: observar, escutar e
aproximar.
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Imprescindível adotar todas as
medidas de segurança dos órgãos
do Governo.  
 
É importante reconhecer que a
pandemia pode ser estressante.
 
É imprescindível encontrar novas
atividades para ajudar a superar o
estresse com o trabalho, pois é
difícil enfrentar uma mudança de
rotina tão repentina.
 
Estimular momentos de diálogos
nas equipes de saúde.
 
 
 
 
 

 

COMO O PROFISSIONAL DE SAÚDE
PODE SE CUIDAR PARA ALÉM DOS
ASPECTOS FÍSICOS?

 



 
Buscar conversar com colegas e
gestores sobre preocupações e
tentar encontrar equilíbrio nas
atividades.  
 
Diariamente, ao chegar em casa
procure fazer atividades que te dão
prazer e desvie sua atenção das
preocupações do trabalho
(exemplos: atividades de lazer ou
relaxantes, desenvolver novos
hábitos culinários, brincar com seu
PET ou com os filhos, cuidar de
plantas, se exercitar em algum
espaço da casa, dançar, jogar,
ouvir música, cantar, se apegar em
fé com leitura bíblica, colocar
séries e filmes em dia).
 

 



 

Se possível procure fazer escolhas
saudáveis: mantenha contato com
seus pares mesmo através da
internet; mantenha uma
alimentação e sono equilibrados;
evite escolhas que te fragilizem
(fumo, uso de álcool e outras
drogas; automedicação; trabalhar
sem descanso). Se não for possível
agora, saiba que pode contar com
apoio de outras pessoas. 
 
Realize técnicas de respiração,
alongamento, meditação, ou outra
forma de aliviar o estresse e
preservar sua saúde mental.
 

 



 

Em alguns momentos pode ser bom
se desligar de telejornais e dispersar
a mente para outros assuntos.
 
Buscar apoio de profissionais de
saúde mental, caso sentir que as
atividades de trabalho durante a
pandemia têm impactado sua saúde
psicológica.
 
Lembre-se de tomar as devidas
medidas de segurança ao retornar
para casa ou em contato com outras
pessoas.
 
Desempenhar essas atividades é
importante para ocupar a mente e
não pensar só no lado negativo
advindo dessa pandemia. Lembre-
se: isso é para o seu bem-estar e de
todos ao seu redor!

 

 



 

 

COMO O PROFISSIONAL DE SAÚDE
DEVE APOIAR, ORIENTAR E LIDAR
COM O ESTRESSE DA
POPULAÇÃO?

 

        
É essencial que o profissional,
mesmo em sua condição de risco e
estresse constante, saiba lidar com
as preocupações das pessoas. Para
diminuir as tensões geradas pelas
diversas informações e situações,
algumas atitudes são importantes: 
 
Manter-se informado, verificando
constantemente os protocolos e
informações junto ao CIEVS -
Goiânia (telefone: 3524-3389 ou
3381, em dias úteis das 7 às 19h ou
99240-8185 no período noturno,
finais de semana e feriados).

 



 

Orientar qualquer pessoa de forma
ética, acolhedora e humanizada e
pedir ajuda para dividir o que
aprendeu.
 

Saber orientar sobre ficar atento a
notícias falsas e índices
verdadeiros sobre a doença e
hábitos de prevenção, mesmo
sendo repetitivos, considerando
que muitas pessoas não têm o
devido acesso a informação ou não
tem noção das proporções de uma
epidemia como essa. 
 
 
 

 

 

 

 



 

   
Ficar atento a presença de situações
como: medo exagerado, insegurança,
falta de informação, piora de doenças
crônicas, suposições sem
embasamento científico, tradições
culturais (ex: uso de chás para cura
de doenças). Nesses casos, deve-se
agir com sabedoria e iniciar o
processo de psicoeducação à
orientação e garantia da saúde
mental do usuário.
 
Informe telefones para o usuário
recorrer em caso de dúvidas.
 
Utilizar Whatsapp do Ministério da
Saúde para verificar notícias falsas
(61. 99289-4640).
 
Orientar a ficar em casa se não tiver
sintomas. Casos suspeitos, com os
sintomas febre e/ou tosse e falta de
ar devem recorrer às unidades de
saúde.

 



 

   
Caso tenham dúvidas podem
elucidar pelos telefones: 3201-2686
ou 3201-2687 (segunda feira – 7h às
19h) ou 3241- 2849 (após às 19h ou
em finais de semana).
 
Há uma Central Humanizada de
Orientações da Prefeitura de
Goiânia sobre o Coronavírus (3267-
6123) com intuito de ouvir o que a
população tem a dizer e orientá-los.
 

 

 

   
Lembre-se: o importante é escutar
o sofrimento dos outros e ajudá-los
a se sentirem calmos, acolhidos,
protegidos e respeitados, dando
todo o suporte possível para suprir
suas necessidades naquele
momento.

 


