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Definição de Covid Longa

❑ A Covid Longa foi recentemente definida como alterações e sintomatologias de caráter 
multissistêmico que surgem ou são agravadas após a infecção por Covid-19; 

❑ Dentre os principais sintomas e complicações associadas, estão a fadiga, dispneia, dores, 
distúrbios de atenção e memória, queda de cabelo, sofrimento psíquico;

❑ Tais condições podem persistir desde o início da infecção aguda por Covid-19 ou se apresentar de 
forma tardia. A duração das condições pós-covid podem variar de semanas, meses ou até anos;

❑ Pesquisas científicas revelam que, embora pacientes que apresentaram a forma grave da 
Covid-19 tenham maior risco de desenvolver a Covid Longa, aqueles que cursaram com 
Covid-19 leve ou moderada também podem apresentar sintomas persistentes pós-covid por até 
4 ou mais semanas.

LOPEZ-LEON, et al. 2021; CARFÌ, BERNABEI, LANDI, 2020; LUND, 2021; OMS, 2020; 
CDC, 2022 



Covid Longa

A Covid-19 não é uma “doença socialmente neutra” (BARRETO, AQUINO, 2021, p. 34), e atinge, sobretudo, 
grupos em desvantagem social acometidos por comorbidades, que apresentam multimorbidades, como 

hipertensão, obesidade, diabetes, doenças cardíacas e outras, as quais estão relacionadas às complicações 
e mortalidade por Covid-19 (BARRETO, AQUINO, 2021; AZEVEDO, et al. 2022).



Covid Longa – Fatores de risco

Exemplos de pessoas ou grupos que podem estar em maior risco para desenvolver Covid 
Longa:

1. Pessoas que demandaram cuidados intensivos ou foram hospitalizadas devido a fase 
aguda da Covid-19;  

2. Grupos de pessoas com multimorbidades;

3. Não vacinados;

4. Pessoas afetadas pelas desigualdades na saúde, especialmente, de grupos raciais e 
étnicos e pessoas com deficiência.

CDC, 2022



Saúde Mental e Covid Pós-Aguda

  

❑ A Covid Pós-Aguda figura-se como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, sofrimento 
psíquico ou agravamento de quadros prévios; 

❑ “A Interseccionalidade traz, especificidades importantes sobre o sofrimento psíquico, as quais devem ser levadas em 
consideração em todo e qualquer atendimento e intervenção em saúde mental/psicossocial. (ZANELLO, 2018, p.53)

❑ Sofrimento psíquico deve ser compreendido a partir:

 

´

 CORNELY, ROCHA, 2021

Gênero 

Raça/cor

Classe social



Reações psicológicas comuns em emergências humanitárias

LEITE, et al. 2021



Importante diferenciar quais seriam 
as reações diante da pandemia, 
daquelas que estão relacionadas à 
experiência de adoecimento por 
Covid-19…



“A exposição a uma quantidade maior de sintomas na fase aguda da Covid-19 pode estar 
associada a níveis clinicamente significativos de sintomas depressivos, de ansiedade e de 
estresse pós-traumático após a infecção, independentemente de diagnóstico psiquiátrico 

prévio.”

Ismael, et al. 2021

Saúde Mental e Covid Pós-Aguda



Saúde Mental e Covid Longa

De acordo com resultado de pesquisa divulgado pelo Centro 
Pós-Covid, do Hospital Especializado Octávio Mangabeira, 
verificou-se que 88,4% dos pacientes avaliados, referiam 

comprometimento na qualidade vida, especificamente, no 
que tange à ansiedade/depressão e dor/desconforto 

(BARRETO, et al. 2021).  

Um estudo transversal realizado no mesmo hospital, em 
Salvador/BA mostrou que em pacientes multimórbidos que 

cursam com a Covid Longa, sobretudo em mulheres, houve 
um aumento significativo da sintomatologia ansiosa 

(AZEVEDO, et al. 2022)



“Independentemente da gravidade, a experiência  do adoecimento é 
individual e precisa ser assim compreendida. É possível que o medo da 
morte para alguém que teve diagnóstico confirmado de Covid-19, 
mesmo com sintomas leves a moderados, tenha um impacto na saúde 
mental a ponto de comprometer o retorno ao trabalho, enquanto para 
outro(a), a sensação de vencer a morte depois de sair de um quadro 
mais grave tenha efeito inverso.”

Andréa Andrade, et al. 2021, p. 152



Obs.: Pesquisa 

pioneira 

produzida num 

hospital do SUS, 

em Salvador/BA! 



Contexto epidemiológico – Covid-19

Os dados apresentados 
são do dia 01/06/2022, em 

função de uma falha no 
sistema do Ministério da 

Saúde, que  impede 
atualização de números!

BAHIA, 2022



Contexto epidemiológico – Covid-19

BAHIA, 2022



Saúde mental dos profissionais de saúde

Profissionais de 
saúde pública e 

pandemia no 
Brasil

87,6% referem 
medo da 
Covid-19

96,6% 
conheciam algum 

colega de 
trabalho com 
diagnóstico

31,2% tiveram a 
doença

80,2% 
repercussão 
negativa na 

saúde mental

 19% receberam 
apoio para cuidar 
da saúde mental

LOTTA, et al. 2021



Trabalho e Pós-Covid-19

Mas, não somos os únicos...  os pacientes também são trabalhadores! 

Formais, informais, desempregados, invisibilizados.... estão no território, por toda a parte...

De acordo com Kionna Santos et al. (2021) é crucial identificar e discutir as desigualdades 
vividas pelos trabalhadores, sobretudo, aqueles cuja ausência de garantias quanto à 

proteção social e de saúde, estiveram mais expostos à Covid-19.

 



Covid Longa: 

“Quando os sobreviventes podem 
retornar às atividades normais de 

pré-infecção?” (
Akbarialiabad et al. 2021)

“Operários”, Tarsila do Amaral; 
“Empreendedores”, Cristiano Siqueira



“No trabalho, as pessoas 

acham que eu estou 

inventando, que eu não 

sinto nada...”

O desafio do 

retorno ao 

trabalho... 



Impactos da 
Covid Longa 
no retorno 
ao trabalho

Uma pesquisa identificou que 45,2%, dos 
entrevistados com Covid Longa exigiram 
redução do horário de trabalho em 
comparação com o período anterior ao 
adoecimento e, 22,3% (839) não 
estavam trabalhando, na ocasião da 
pesquisa, devido a doença. 

Davis, et al., 2021



Redes de Atenção à Saúde – RAS - Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro 
de 2010 

• A RAS é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 
tecnológicas, cujo objetivo é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde para a 
oferta de uma atenção continuidade, integral, de qualidade, humanizada e responsável

• Rede Cegonha; Rede de Urgência e Emergência; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiências; Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas

• Busca-se atingir relações horizontais entre os pontos de atenção (hospitais, UPAS, CAPS, ambulatórios, 
unidades básicas de saúde, etc.), tendo como centro de comunicação a Atenção Primária à Saúde (APS), 
que também assume o papel de ordenadora do cuidado. 

• Assim, a  APS é o primeiro nível de atenção, a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas 
mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.

BRASIL, 2010; MENDES, 2011



Custeio destinado à APS para ações voltadas ao cuidado de pessoas 
com Covid Longa



APS e Covid Longa – orientações gerais

AVALIAÇÃO E MANEJO DAS CONDIÇÕES PÓS-COVID NA APS

✔ Avaliação e manejo de comorbidades descompensadas, como diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva 
crônica (Dpoc), asma, cardiopatia isquêmica, entre outras; 

✔ Atenção a cuidados de saúde geral: alimentação adequada, evitar tabagismo e uso de álcool, qualidade do sono; 

✔ Aumento gradual de exercício físico, conforme tolerado; 

✔ Telemonitoramento e reabilitação;  

✔ Atendimento domiciliar; 

✔ Práticas Integrativas e Complementares 

BRASIL, 2022; CDC, 2022



APS e Covid Longa – orientações gerais

✔ Abordagens holísticas de cuidado e incluir a construção do Projeto Terapêutico Singular; 

✔ Definir junto ao paciente expectativas quanto aos resultados do tratamento pós-covid;

✔ Manter a transparência sobre a necessidade de continuar aprendendo a respeito do pós-covid (a 
ciência ainda está buscando algumas repostas);

✔ Incluir serviços integrais de reabilitação; 

✔ Articular o cuidado integral com outros setores – social, educação, previdenciário, trabalhista -.

 CDC, 2022



APS e Covid Longa - Saúde Mental

✔ Atenção à saúde mental: escutar com empatia, avaliar e cuidar do sofrimento psíquico; 

✔ Fortalecimento da rede de apoio formal e informal 

✔ Construção de Projeto Terapêutico Singular (!!!)

✔ Articulação intersetorial 

✔ Matriciamento em saúde mental (CAPS – UBS, por exemplo)

✔ Conforme a gravidade do caso, encaminhar para acompanhamento psicoterapêutico individual ou grupal e avaliação 
psiquiátrica

✔ Atenção aos quadros de sofrimento psíquico pré-existentes 

CDC, 2022; BRASIL, 2022



Projeto Terapêutico Singular e Saúde Mental

Chiaverini, et al., 2011; Brasil, 2014

ET
A

PA
S

Diagnóstico e 
análise

Diagnóstico 
multiaxial

Definição de ações 
e metas

Abordagem 
biopsicossocial

Divisão de 
responsabilidades

APS & CAPS em 
diálogo constante

Reavaliação
Reavaliação e 
repactuação



Rede de Atenção Psicossocial

Objetivos gerais:

I - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da 
população em geral;

II - Promover o acesso das pessoas com transtornos 
mentais e com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos 
pontos de atenção;

III - Garantir a articulação e integração dos pontos de 
atenção das redes de saúde no território, qualificando 
o cuidado por meio do acolhimento, do 
acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.

BRASIL, 2011



Alguns dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial

Unidade Básica de Saúde/Unidade 
de Saúde da Família;
Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica 
(NASF-AB);
Equipe de Consultório na Rua;
Centro de Atenção Psicossocial;
Hospital Geral;
UPA.



Rede de Atenção Psicossocial

BRASIL, 2011



Clínica Psicossocial

“A prática dos CAPS e a ética libertária da reforma psiquiátrica convivem e se defrontam, 
cotidianamente, com os mitos da incapacidade, periculosidade, com os mandatos de tutela e 
exclusão” (CFP, 2013);

“Articulação de diversos recursos - Atenção Domiciliar, Acompanhamento Terapêutico, Coletivos de 
Convivência, Redes Sociais, Suporte e Assessoria, Cuidados à Família, projetos, passeios, festas e 
uma regra única: intensificar os cuidados humanos, realizando as ofertas compatíveis com as 
necessidades dos sujeitos, assumindo as responsabilidades através de uma presença intensa e 
orientada.” (OLIVEIRA, 2007).



Clínica Psicossocial

Atualmente, a Atenção Primária e Atenção Psicossocial que orientam 
o campo da saúde mental têm conformado uma conjuntura 
privilegiada para o desenvolvimento de experiências 
transformadoras, de novas competências e habilidades psicossociais, 
trazendo inovações para a formação e a requalificação dos modos de 
atuação do psicólogo no setor (DIMENSTEIN, MACEDO, 2012).



Reabilitação Pós-Covid

Reabilitação refere-se a intervenções que visam à recuperação de condições
advindas de um adoecimento prévio, a fim de devolver ao paciente sua

funcionalidade e independência, proporcionando alívio quanto às perturbações
e promovendo o restabelecimento de adaptação física, psicológica e social do

indivíduo incapacitado. 

LEITE, et al. 2021



CONSIDERANDO A EMERGÊNCIA DE QUADROS RELACIONADOS À COVID LONGA NO 
SISTEMA DE SAÚDE, EM 06 DE JANEIRO DE 2022...



Reabilitação Pós-Covid

Diferentes processos da reabilitação dos pacientes durante a pandemia da 
covid-19 deverão ser cuidadosamente planejados, tendo em vista A FASE 
DO ADOECIMENTO DO PACIENTE (aguda, subaguda ou a longo prazo) e OS 
AMBIENTES ONDE A REABILITAÇÃO SERÁ REALIZADA: 

- Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enfermarias

- Hospital Dia

- Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

- Centros de reabilitação 

- Domicílio do paciente ou por meio de telessaúde

OPAS, 2020 apud LEITE, 2021



PIRÂMIDE DE INTERVENÇÕES EM SAÚDE MENTAL E APOIO 
PSICOSSOCIAL EM EMERGÊNCIAS HUMANITÁRIAS

LEITE, 2021



LEITE, 2021



Organização coletiva



Centros públicos de Reabilitação Pós-Covid-19 em Salvador/BA

✔ Reabilitação Pós COVID-19 - Rede SARAH - Telefone (71)32063333

✔ Centro Pós-Covid – Hospital Especializado Octávio Mangabeira  (HEOM) – 71991161381

✔ Hospital Universitário de Salvador (HUPES)- Telefones 3283-8378 ou 3283-8379



Considerações e possibilidades

✔ Importância das atividades de educação permanente a respeito do tema; 

✔ Estímulo ao desenvolvimento de pesquisas científicas a respeito da saúde mental no pós-covid; 

✔ Articulação coletiva e frente de resistência em defesa do SUS, APS, RAPS;

✔ Necessidade do fortalecimento e criação de novos ambulatórios públicos de reabilitação pós-covid 
(pesquisa/assistência);

✔ Fomento de discussões que abarquem as questões trabalhistas, previdenciárias e de garantia de 
direitos aos trabalhadores infectados pela covid-19. 



“O mais desafiante não é só problematizar noções e práticas e propor novos enfoques 
para a atuação [...] no campo da saúde coletiva, mas dispormos à experimentação, ativar 

a ousadia de diferir e fazer com que esses conceitos ganhem um sentido prático, 
afastando-nos da inclinação ao congelamento, desinvestindo práticas idealizadas e o 

engessamento por referenciais transcendentes e universalizante” 

 

Magda Dimenstein e Paulo Macedo (2012,  p.23)
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Considerações finais

“Amanhã, vai ser outro dia...” Que possamos seguir com esperança! 

Viva ao SUS! Viva à ciência! Obrigada!

Milena Nogueira Azevedo
71 9.87344518 – WhatsApp/telefone

milenaazevedo.psi@gmail.com – E-mail

@milenaazevedopsi – Instagram
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