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CRISE
• É um estado temporário de perturbação e desorganização caracterizando 

principalmente pela incapacidade do indivíduo de lidar com uma determinada situação 

usando os seus métodos costumeiros de solução de problemas e pelo potencial de 

uma consequência radicalmente positiva ou negativa (Freeman; Dattilio, 2007);

• Crise (pandemia) na crise (da sociedade): 

• Precarização do trabalho/desemprego; destruição da seguridade social; 

economia/recessão, retorno de doenças + negacionismo, comportamento ambíguo, 

ataque a idosos e pobres, xenofobia, pirataria internacional;

• Percepção de menosprezo pela morte/luto/ pouca solidariedade + 

desesperança/raiva, sensação de impotência e incapacidade, medo e ansiedade;  



CRISE
• Mal estar legítimo e justo – não fugir do desconforto, mas agir ou não a despeito 

dele;

• Resposta Coletiva – classe, categoria, política, pressão sobre o estado e 

organizações sociais;

• Resposta individual/pequenos grupos 

• Intervenção em crise  - método;

• Trabalho coordenado em equipe;   

• Terapia pessoal.



MEDO

• Emoção básica e intensa despertada pela detecção de ameaça iminente;

• Reação imediata de alarme conjunto de mudanças fisiológicas mobilização geral

do organismo para agir (luta/fuga/paralisar);

• O medo é considerado uma resposta apropriada a curto prazo a uma ameaça

presente, claramente identificável (APA, 2020);

• Neste sentido, estando em meio a uma pandemia, o medo é uma reação

esperada e apropriada diante da apresentação de sintomas, da constatação de

contaminação e da morte;



ANSIEDADE

• Resposta orientada para o futuro e a longo prazo focada em uma ameaça

difusa, situação INTERPRETADA como potencialmente perigosa. (“E se...”);

• É uma herança evolutiva que garantiu a sobrevivência da humanidade num

mundo repleto de predadores no qual tínhamos que nos manter continuamente

atentos;

• Diz respeito a nossa capacidade de antecipar riscos num mundo ameaçador e

imprevisível, o que pode nos proteger ou adoecer; (Leahy, 2011)

• Não é boa ou ruim a priori, depende dos resultados. Pode ser manejada não

“curada”. Pode ser funcional ou disfuncional;



ANSIEDADE - RESPOSTAS

• Resposta física: batimento cardíaco acelerado, sudorese, redirecionamento do

fluxo sanguíneo (extremidades frias), tensão muscular, dispneia, alteração

metabolismo, sono, apetite, libido;

• Resposta afetiva/cognitiva: mal estar difuso, fluxo intenso de pensamentos

(cansaço), dificuldade de concentração, de memória, de compreender

orientações e tomar decisões, percepção alterada de das respostas físicas,

fixação em padrões rígidos, conhecidos e estáveis de enfrentamento, crenças

centrais (infância) (Leahy, 2011);



ANSIEDADE - RESPOSTAS

Tema: vulnerabilidade

Si – subestimativa de recursos pessoais de enfrentamento

O mundo – superestimativa de riscos e ameaças

Futuro - superestimativa de riscos

(Beck, 2013)

Comportamentos e atendimento têm como objetivo promover:

Segurança e proteção



• Distanciamento social, uso de EPIs, hipervigilância com procedimentos; 

• Evitação: conflitos interpessoais, exposição a informações, distração (home 

office, redes sociais);

• Busca por conforto ou proteção espiritual/religiosa;

• Exposição ao risco/ Negação: estratégias para lidar com ansiedade;

• “Vou me contaminar logo, não aguento privação ou enquanto tem vaga em UTI”

• “Exagero, é só uma gripezinha”. Idoso reafirmação de autonomia/controle

• “Vamos festejar! Vamos comer e beber, todo mundo vai morrer”  

• “Vou lá (unidade) porque (qualquer razão não urgente)”   - ser cuidado/protegido        

ANSIEDADE - CPTO



ANSIEDADE AGUDA

O Brasil é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2017) como o país

com maior número de pessoas ansiosas em todo o mundo (9,3% da população).

Ansiedade aguda - a pessoa subitamente apresenta reações físicas e

pensamentos catastróficos após, por exemplo, exposição continuada a notícias

sobre a pandemia e previsão seu próprio adoecimento (consciente ou não). Ela

está antecipando uma ameaça (adoecimento e morte pelo COVID19) e começa a

passar mal, dificuldade respiratória.



INTERVENÇÃO EM CRISE 

Acolher e ouvir atentamente - validar e reafirmar que a ansiedade e o sofrimento

são compreensíveis, fazem sentido em meio à pandemia e permitir que a pessoa

fale sobre seus medos e angústia (mesmo que por alguns poucos minutos). Isso

contribui para usuário/ acompanhante reorganizem os pensamentos e elaborem

estratégias mais funcionais para lidar com a ansiedade;

(Tavares; Jesus Filho, 2020)



INTERVENÇÃO EM CRISE 

a) Se a (o) profissional estiver ansiosa (o), impaciente, irritada(o) e fisicamente

agitada(o), sua expressão corporal pode invalidar essa modalidade de atendimento.

Neste caso, se possível, importante identificar os profissionais mais hábeis para o

contato social na ocasião;

b) Investir na comunicação e distribuição de responsabilidades no atendimento aos

usuários/acompanhantes ansiosos;

c) Se possível, que estas responsabilidades sejam previamente definidas e alternadas

na equipe, respeitando não apenas as habilidades sociais individuais, mas também as

limitações de cada integrante. A sobrecarga e as más condições de trabalho, o medo

da contaminação e de falhar contribuem para gerar ansiedade nos profissionais de

saúde. (Tavares; Jesus Filho, 2020)



INTERVENÇÃO EM CRISE 

Perguntar sobre questões anteriores à crise que podem estar desorganizando a pessoa 

no presente (atenção para aspectos estruturantes como raça, classe social, 

sexualidade/identidade de gênero) e priorizar o que está interferindo no presente. 

• Experiências anteriores de abandono, violência, privação, negligência tornam as pessoas 

mais vulneráveis em situações de crise. Em muitos casos, sentir-se cuidado e o 

esclarecimento de dúvidas simples por um profissional de saúde, principalmente pelo 

médico, podem ser suficientes para diminuir os sintomas de ansiedade; 

(Tavares; Jesus Filho, 2020)



INTERVENÇÃO EM CRISE 

Direcionar para interpretação mais realista possível, avaliar risco e orientar

com foco no futuro imediato sobre as melhores formas do usuário/

acompanhante lidar com os sintomas até o fim do isolamento/ distanciamento..

• Essas orientações dizem respeito a questões simples como, por exemplo, diferenciar o cansaço

gerado por noite sem dormir e aquele provocado pela infecção, ou diminuir exposição às

notícias sobre a pandemia, orientação sobre sono, ou onde conseguir alimento/água e em quais

situações deve voltar a unidade;

(Tavares; Jesus Filho, 2020)



INTERVENÇÃO EM CRISE 

Identificar e valorizar capacidade prévia de autocuidado e resolução de 

problemas.

• Se durante o atendimento o usuário/acompanhante relatar alguma situação anterior 

em que teve sucesso em resolução de problemas ou se você identificar habilidade e 

competência para tal: reconheça e valorize. 

• A base da ansiedade é a compreensão do mundo como ameaçador, lembrar de que 

já superou situações difíceis e desconhecidas contribui para o aumento da sensação 

de controle e segurança relativos.  

(Tavares; Jesus Filho, 2020)



REATIVIDADE 

1. Profissionais de saúde sob pressão podem sentir raiva e/ou também desenvolver 

ansiedade ao atenderem pessoas ansiosas. Podem interpretar como “perda de tempo” 

ou podem começar a se sentir tão ou mais ameaçados que os 

usuários/acompanhantes em crise. Importante reconhecer limites e;  

2. O foco da intervenção em crise é a reorganização imediata, não a resolução de 

conflitos antigos e questões que exijam grande investimento pessoal. Faça o que está 

a seu alcance, da melhor forma possível. Aceite seus limites pessoais e busque 

coletivamente condições de trabalho adequadas;

(Tavares; Jesus Filho, 2020)



REATIVIDADE 

3. Evite cobranças. acusações (“o que você veio fazer aqui?”, “está querendo

ficar doente?”) e ameaças (Se você voltar aqui doente de verdade, vai para o

isolamento e não vai ver mais sua família”).

• Isso não fará com que a pessoa não volte à unidade, pelo contrário pode

deixá-la ainda mais ansiosa num ciclo vicioso de busca por atendimento;

4. Não tome como ataque pessoal possíveis reclamações sobre o atendimento

na unidade. Não considere como algo contra você (se não for sua

responsabilidade) e direcione a para a instância de gestão/política devida;

(Tavares; Jesus Filho, 2020)
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