
Resiliência em 
Momentos de Crise



Agenda

Profissionais da Saúde 

• Como criar hábitos que criam resiliência?

Líderes 

• Como criar equipes de trabalho mais resilientes?

• Exemplos e dicas para Líderes em momentos de crise 



O que é Resiliência?

Resiliência: A capacidade de navegar desafios de alta 

complexidade e mudança e recuperar-se após eventos 

estressantes e traumáticos. 

Resiliência do sistema de saúde: A capacidade dos atores, 

instituições e profissionais de saúde em se prepararem, 

responderem efetivamente às crises, reorganizando, mantendo 

funções essenciais e informando-se sobre as lições aprendidas, 

3

Sources:

Lisa McKay, Strengthening key organizational structures and personal skills that promote resilience in challenging environments, 2011.

Building Resilient Health Systems: A Proposal for a Resilience Index., 2017. BMJ 357: J2323
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Lisa McKay, Strengthening key organizational structures and personal skills that promote

resilience in challenging environments, 2011

Adaptabilidade Capacidade de 

resolução de 

problemas

Significado e 

propósito
Bons 

relacionamentos/a

poio social

Otimismo e 

experiência regular de 

emoções positivas

Regulação 

emocional
Autoconsciência Equilíbrio



8 coisas que estao mais afeitando os

professionais da Saúde

1. Acesso ao equipamento de proteção individual adequado

2. Exposição ao COVID-19 no trabalho e levar a infecção para casa para a família

3. Não ter acesso rápido aos testes se desenvolverem sintomas do COVID-19 e 
medo concomitante de propagação da infecção no trabalho 

4. Incerteza de que sua organização apoiará / cuidará de suas necessidades 
pessoais e familiares se desenvolverem infecção

5. Acesso a cuidados infantis durante o aumento do horário de trabalho e do 
fechamento da escola

6. Apoio a outros as necessidades da família à medida que as horas de trabalho e as 
demandas aumentam (alimentação, hidratação, acomodação, transporte)

7. Poder fornecer assistência médica competente se implantadas em uma nova área 
(por exemplo, enfermeiros que não sejam da UTI que precisam atuar como 
enfermeiros da UTI) 

8. Falta de acesso a informações e comunicações atualizadas
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Aumentar a 
resiliência 

dos 
profissionais 

de saúde 
durante a 

pandemia de 
COVID-19

Segurança 
física e 

psicológica

Crie rotinas para garantir a sua segurança psicológica de você e sua família.

Crie uma rotina para explicitar suas emoções e o que está passando. Estenda 
aos seus entes queridos criando solidariedade para apoio presencial ou virtual

Continue sua rotina de exercícios, refeições e compartilhe

Criar um 
Sistema que 

responda e de 
suporte as 

necessidades 
das pessoas 

durante a 
pandemia

Com família

Bem Estar 
Fisico

Atualize-se frequentemente sobre a melhor politica de uso de EPI e 
protocolos para evitar contaminação com COVID

Organize encontros virtuais com quem esta a distancia com o mesmo objetivo 
de solidariedade e apoio

Crie momentos para mindfulness e meditação em casa

Celebre pequenas vitorias 

Programe almoços e intervalos para os colaboradores da linha de frente da 
melhor maneira possível e cuidando para que não aja contaminação pelo 

COVID

Sistema de 
aprendizagem 

adaptativa para 
responder 

rapidamente as 
necessidades

Com 
colegas de 

trabalho

Ouça as equipes usando dados qualitativos e quantitativos para entender os 

pontos de estresse e atue com planos de ação baseados nestes dados. 

Crie um sistema de aprendizagem diário que seja baseado em canais 

confiáveis de comunicação.  

Incentive uma cultura de honestidade e informação concisa e clara sobre 
capacidade do sistema de saúde diariamente

Crie espaços de solidariedade para explicitar suas emoções e o que está 
passando com seus colegas. Reconheça que você não esta nisto sozinha/o. 



Professionais da Saúde

Como criar hábitos que 

criam resiliência?



Segurança Psicológica 

1. Adaptabilidade: uso de ferramentas e habilidades, que utilizadas em 

conjunto, nos ajuda a lidar com desafios, mudanças e contratempos.

2. Otimismo e experiência regular de emoções positivas: otimismo 

realista e senso de humor/diversão são atributos comuns de 

trabalhadores humanitários resilientes

3. Regulação emocional: capacidade de regular e gerenciar emoções 

intensas e não agradáveis quando apropriado (controle de atenção, 

reavaliação cognitiva, expressão emocional)

4. Autoconsciência: conhecer a si mesmo e seus pontos fortes e 

fracos, limites e necessidades
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Professionais da Saúde

Como criar hábitos que criam resiliência?

Segurança 
Psicológica 

Crie rotinas para garantir a sua segurança psicológica e de sua família.

Crie uma rotina para explicitar suas emoções e o que está passando. Estenda 
aos seus entes queridos criando solidariedade para apoio presencial ou virtual

Com família

Organize encontros virtuais com quem esta a distancia com o mesmo objetivo 
de solidariedade e apoio

Crie momentos para mindfulness e meditação em casa

Celebre pequenas vitorias 

Com 
colegas de 

trabalho

Crie espaços de solidariedade para explicitar suas emoções e o que está 
passando com seus colegas. Reconheça que você não esta nisto sozinha/o. 
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Organize uma rotina de 

higiene assim que chegar 

em casa. Faca um acordo 

sobre essa rotina com sua 

família claramente, peça a 

ajuda deles

Trabalhe com sua família sobre as expectativas de 

comunicação

• Seja honesto/a sobre o que vocês vão enfrentar

• Tenham um plano claro

• Seja explicito de como eles podem te apoiar 

emocionalmente

Crie rotinas para 
garantir segurança 
física e psicológica 

sua e de sua 
família.

Crie uma rotina para 
explicitar suas emoções 
e o que está passando. 
Estenda aos seus entes 

queridos criando 
solidariedade e apoio, 
presencial ou virtual



Ideias de Mudança! 11

Tenham conversas de como cada um gostaria de compartilhar 

emoções.

• Neste momento como podemos criar momentos de reflexão 

emocional?

• O que você esta sentindo neste momento?

• Como posso te apoiar a refletir estas emoções? 

Pratique gratidão com sua família todos os dias presencialmente ou 

virtualmente.  

Mantenham uma certa ordem, numa rotina, se vocês estão em casa. 

Crie uma rotina para explicitar suas emoções e o que está passando. Estenda aos seus entes 
queridos criando solidariedade e apoio, presencial ou virtual



Crie uma estratégia concreta para enfrentar o estresse: Incentive a atenção plena e a meditação em 
casa e no trabalho



Ideias de Mudança! 13

Mindfulness começa quando reconhecemos a tendência de estar no 

piloto automático e assumimos o compromisso de aprender a melhor 

maneira de sair deste piloto automático e tomar consciência de cada 

momento.

Building Resilience and Preventing burnout among aid workers in Palestine, a personal account of 

mindfulness-based Staff Care, Alessandra Pigni

Crie uma estratégia concreta para enfrentar o estresse: Incentive a atenção plena 
e a meditação em casa e no trabalho



Ideias de 
Mudança! 
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Crie espaços de solidariedade para explicitar as emoções e o que 
está passando com seus colegas. Reconheça que você não esta 

nisto sozinha/o.

Ideias de mudança: Use estratégias de lidar com o medo dos professionais. (ver slides anteriores) 

Etapa 1: Reconheça seu estresse
Esta etapa também é uma oportunidade de entender o que está no coração 

de seu estresse ou ansiedade pessoal. 

• Você está mais preocupado em ficar doente ou em um ente querido 

vulnerável?

• Você está mais estressado em equilibrar o trabalho em casa com as 

responsabilidades da família ou em perder o emprego?

Depois de determinar o que está estressando você especificamente, 

você também pode examinar suas reações a esses estressores. 

• Que emoções você está experimentando: frustração, tristeza, raiva? 

• E o que você percebe em seu corpo: você sente aperto no pescoço e nos 

ombros ou tem dificuldade para dormir?

Fonte: Kari Leibowitz and Alia Crum, NYT, April 1, 2020

Kari Leibowitz is an interdisciplinary graduate fellow at Stanford University, where Alia Crum is an assistant professor of psychology and head of the Stanford Mind & Body Lab.

https://mbl.stanford.edu/
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Crie espaços de solidariedade para explicitar as emoções e o que 
está passando com seus colegas. Reconheça que você não esta 

nisto sozinha/o.

Ideias de mudança: Use estratégias de lidar com o medo dos professionais. (ver slides anteriores) 

Etapa 1: Reconheça seu estresse
Esta etapa também é uma oportunidade de entender o que está no coração 

de seu estresse ou ansiedade pessoal. 

• Você está mais preocupado em ficar doente ou em um ente querido 

vulnerável?

• Você está mais estressado em equilibrar o trabalho em casa com as 

responsabilidades da família ou em perder o emprego?

Depois de determinar o que está estressando você especificamente, 

você também pode examinar suas reações a esses estressores. 

• Que emoções você está experimentando: frustração, tristeza, raiva? 

• E o que você percebe em seu corpo: você sente aperto no pescoço e nos 

ombros ou tem dificuldade para dormir?

Fonte: Kari Leibowitz and Alia Crum, NYT, April 1, 2020

Kari Leibowitz is an interdisciplinary graduate fellow at Stanford University, where Alia Crum is an assistant professor of psychology and head of the Stanford Mind & Body Lab.

https://mbl.stanford.edu/
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Crie espaços de solidariedade para explicitar as emoções e o que 
está passando com seus colegas. Reconheça que você não esta 

nisto sozinha/o.

Ideias de mudança: Use estratégias de lidar com o medo dos professionais. (ver slides anteriores) 

Etapa 2: Domine seu estresse
O próximo passo é acolher, ou "possuir", seu estresse. Por que gostaríamos de 

acolher o estresse em nossas vidas, especialmente durante uma pandemia? 

Nós apenas enfatizamos as coisas com as quais nos preocupamos. Ao possuir 

nosso estresse, nos conectamos à motivação positiva ou ao valor pessoal por 

trás do estresse. Se negarmos ou evitarmos o estresse, podemos realmente 

estar negando ou nos desconectando das coisas que mais valorizamos

Para conectar-se aos valores e objetivos subjacentes ao seu estresse, tente 

concluir esta frase sobre o que o estressou especificamente na etapa um: 

"Estou estressado com [inserir estressor da etapa um] porque me importo 

profundamente com ..."

Fonte: Kari Leibowitz and Alia Crum, NYT, April 1, 2020

Kari Leibowitz is an interdisciplinary graduate fellow at Stanford University, where Alia Crum is an assistant professor of psychology and head of the Stanford Mind & Body Lab.

https://mbl.stanford.edu/
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Mudança! 
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Crie espaços de solidariedade para explicitar as emoções e o que 
está passando com seus colegas. Reconheça que você não esta 

nisto sozinha/o.

Ideias de mudança: Use estratégias de lidar com o medo dos professionais. (ver slides anteriores) 

Etapa 3: Use seu estresse 
O truque é canalizar o estresse do coronavírus como energia para aproveitar ao 

máximo esse tempo.

Tentar utilizar nosso estresse durante esse período assustador pode parecer 

excessivamente otimista ou até inviável. Mas considere a alternativa. Deixar de 

abraçar nosso estresse apenas cria mais estresse.

O vírus e nossa resposta a ele são incrivelmente complexos. Mais tarde, porém, 

poderemos nos perguntar como cada um de nós respondeu a essa crise. 

• Vivemos de acordo com nossos valores? 

• Aproveitamos ao máximo esta oportunidade para aprender e crescer 

pessoalmente, para nos conectar com os entes queridos e para nos prepararmos 

para a próxima vez que enfrentarmos uma crise?

Fonte: Kari Leibowitz and Alia Crum, NYT, April 1, 2020

Kari Leibowitz is an interdisciplinary graduate fellow at Stanford University, where Alia Crum is an assistant professor of psychology and head of the Stanford Mind & Body Lab.

https://mbl.stanford.edu/
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• Use os serviços de psicólogos de 24/7 de seu hospital para falar e obter 

serviços emocionais 

• Crie grupos de apoio na sua instituição formais ou informais (pode ser 

no WhatsApp ou ao final de cada plantão). Sejam explícitos sobre as 

normas e funcionalidade emocional do grupo.

• Crie duplas de apoio entre seus colegas. Antes de ir para casa tenham 

momentos de reflexão e apoio.

• Faça Briefings com a equipe de trabalho ao final de turmas, fazendo 

perguntas honestas e abertas sobre emoções e sentimentos.

Crie espaços de solidariedade para explicitar as emoções e o que está passando com seus 
colegas. Reconheça que você não esta nisto sozinha/o.



Ideias de Mudança! 22

Idea de Mudança:

Use o check list de sair do trabalhos para incentivar reflexão

e solidariedade.

Conceito de Mudança: Crie espaços de solidariedade 
para explicitar suas emoções e o que está passando com 

seus colegas. Reconheça que você não esta nisto 
sozinha/o. 

Checklist para antes de sair do plantão:

• Tome um momento para pensar sobre seu dia hoje 

• Identifique uma coisa que você achou difícil e deixe no plantão, 

não leve junto com você

• Identifique três coisas que deram certo hoje

• Faca um momento de check in com seus colegas, poder ser 

por whatsapp ou assim que você saia do hospital.   

• Você esta bem?

• Agora transfira sua atenção para casa, descanse e recargue. 

https://checkify.com/blog/going-home-checklist-nhs/

https://www.midmichigan.org/quality-safety/3-good-things

https://checkify.com/blog/going-home-checklist-nhs/
https://www.midmichigan.org/quality-safety/3-good-things
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Use os serviços de psicólogos de 24/7 de seu hospital 

https://www.rededeapoiopsicologico.org.br/

Uma plataforma que conecta 
profissionais da saúde que estão na 
linha de frente do combate ao 
COVID-19 a psicólogas e psicólogos 
voluntários dispostos a atendê-los. 

Crie espaços de solidariedade para explicitar suas emoções e o que 
está passando com seus colegas. Reconheça que você não esta nisto 

sozinha/o. 

https://www.rededeapoiopsicologico.org.br/


Celebre pequenas vitórias

Ideias de Mudança! 

Celebre quando os

pacientes ficam melhor

Crie momentos de 

humanidade com seus

pacientes. 



Creatividade, Bondade and Esperança
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Celebre pequenas vitórias



Sistema de 
aprendizagem 

adaptativa para 
responder 

rapidamente as 
necessidades

Ouça as equipes usando dados qualitativos e quantitativos para entender os pontos de estresse e 

atue com planos de ação baseados nestes dados. 

Crie um sistema de aprendizagem diário que seja baseado em canais confiáveis de comunicação.  

Incentive uma cultura de honestidade e informação concisa e clara sobre capacidade do sistema de 
saúde diariamente



Crie um sistema de aprendizado diário que seja baseado em canais confiáveis de 

comunicação.  

Ideias de Mudança! 

https://annals.org/aim/fullarticle/2763592/supporting-clinicians-during-covid-19-pandemic

• Usem os Huddles para aprender juntos.

• "Este é um novo território para nós, então vou precisar da contribuição de todos".

• “O que você está enfrentando? De que ajuda você precisa? O que está no seu 

caminho?”

• Quais são algumas 

• Usem PDSAs ao vivo durante seus huddles

• O que queremos testar?

• O que vocês aprenderam?

• Como podemos modificar para nossos próximos pacientes?

• Crie mecanismos de feedback para que os professionais falem o que eles precisam mais ou 

menos de

https://annals.org/aim/fullarticle/2763592/supporting-clinicians-during-covid-19-pandemic


Ideias de Mudança! 

https://annals.org/aim/fullarticle/2763592/supporting-clinicians-during-covid-19-pandemic

• Disseminei estratégias de como se conectar com colegas e 

compartilhar histórias de sucesso, em vez de focar só em falhas e 

tensões. 

• Use pesquisas ou os briefings para avaliar pontos de estresse, medos 

e preocupações para informar os líderes e fornecer informações sobre 

as áreas que requerem atenção. 

• Desenvolvam planos para fazer backup, treinar e alternar a liderança 

para evitar o esgotamento dos líderes.

Ouça as equipes usando dados qualitativos e quantitativos para entender os pontos de 

estresse e atue com planos de ação baseados nestes dados. 

Sexton JB, Adair KC. Forty-five good things: a prospective pilot study of the Three Good Things well-being intervention in the USA for 
healthcare worker emotional exhaustion, depression, work-life balance and happiness. BMJ Open. 2019;9:e022695. [PMID: 
30898795] doi:10.1136/bmjopen-2018-022695

https://annals.org/aim/fullarticle/2763592/supporting-clinicians-during-covid-19-pandemic


Liderança 

Como criar espaços de 

trabalho mais resilientes?
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Segurança psicológica é a crença compartilhada pelas

equipes de que elas estão seguras quanto a exposição
interpessoal porque se sentem aceitas e respeitadas.

Segurança Psicológica 



5 comportamentos da liderança para garantir segurança psicológica

Seja acessível
– Incentive os membros da equipe a aprenderem juntos, envolvendo-se pessoalmente

– Por exemplo: participe das atividades de melhoria com equipes. Saia do escritório e visite as áreas e 
converse com todos

Reconheça os limites do conhecimento atual e falibilidade própria
– Admita quando você não tem a resposta: "Eu cometo erros"; "Todos nós falhamos“

Envolva outras pessoas na solução de problemas; buscar ideias daqueles 
mais próximos do trabalho

Use uma linguagem direta

– Evite o jargão e seja respeitosamente franco

Seja claro sobre o que é aceitável

Treine as pessoas quando elas não conseguem atingir comportamentos 
aceitáveis

B. Balik modified from Edmondson A. Teaming: how organizations learn, innovate, and compete in the knowledge economy. San Francisco: Jossey-Bass; 2012.
A. Edmondson, A. The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Wiley: 2019



Segurança dos profissionais de saúde e COVID-19

Os líderes devem procurar

– Gratidão e reconhecimento

– Questões de segurança: prioridade. EPIs e 

outros recursos (Reconheça o problema e diga 

como esta trabalhando para conseguir)

– Reduzir (ou eliminar) atividades não essenciais

– Apoio às necessidades dos colaboradores

– Atente-se ao bem-estar psicológico e espiritual

– Chame a atenção para os recursos em 

abundância na organização 

https://annals.org/aim/fullarticle/2763592/supporting-clinicians-during-covid-19-pandemic

Escassez

Abundância

https://annals.org/aim/fullarticle/2763592/supporting-clinicians-during-covid-19-pandemic


Segurança psicológica: linguagem dos 

líderes
"Este é um novo território para nós, então vamos precisar da 
contribuição de todos".

“O que você está enfrentando? De que ajuda você precisa? Quais 
são os obstáculos? "

“Eu realmente aprecio o fato de ter trazido esta questão para mim. 
Tenho certeza de que não foi fácil. "

"Isso é coisa complexa, por isso precisamos da opinião de todos 
sobre. Barbara, vamos começar com você. O que você está vendo?

"Eu sou humano, então sentirei falta das coisas. É por isso que, com 
um trabalho tão complexo, precisamos ouvir a todos ".

"O que está incomodando você nesse paciente? Com o que devemos 
nos preocupar?

Modified: Edmondson, A. A Fly on the Wall in a Fearless Organization: What does psychological safety sound like? 2019

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-fearless-organization/201906/fly-the-wall-in-fearless-organization
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