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do professor Jorge Barreto da FIOCRUZ Brasília. Ajustes foram feitos para se adaptar ao contexto brasileiro. O K2P 
não se responsabiliza por qualquer alteração de conteúdo decorrente de possíveis equívocos
na tradução.

Mensagens-chave
Os profissionais de saúde são os mais vulneráveis diante de um surto de doença, 
particularmente em países fragilizado e afetados por conflitos. Esses países são caracterizados 
por sistemas de saúde frágeis e sua força de trabalho em saúde já sobrecarregada por muitos 
desafios. O fortalecimento da força de trabalho em saúde em países fragilizados e afetados por 
conflitos é fundamental para permitir que esses países respondam a pandemias e outras crises 
de saúde pública e choques nos sistemas de saúde. Este document fornece uma visão geral 
dos desafios que os profissionais de saúde enfrentam em estados fragilizados e afetados por 
conflitos durante pandemias e apresenta estratégias para apoiar esses países no fortalecimento 
e na proteção de seus profissionais de saúde para responder à pandemia de COVID-19 e outras 
crises de saúde pública. 

Desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na resposta à pandemia do COVID-19:

• Escassez de profissionais de saúde desencadeados por instabilidades políticas
• Restrições de recursos, como escassez de equipamentos de proteção individual (EPI), luvas, 

kits de teste, unidades de terapia intensiva e ventiladores
• Treinamento e educação inadequados sobre o uso de tais equipamentos e prevenção e 

controle de infecções exacerbados por sistemas fracos de educação e treinamento
• Preocupações com a saúde mental como resultado de medo, incertezas, fadiga, desgaste, 

estigma e aumento da carga de trabalho
• Violência contra profissionais de saúde, incluindo assédio, prisão e ataques
• Refugiados e populações deslocadas internamente que apresentam ônus adicional para os 

trabalhadores da saúde em zonas de conflito
• Desafios sociopolíticos em termos de falta de vontade política para proteger e fortalecer a 

força de trabalho em saúde durante o COVID-19 e falta de confiança do público
• Dados limitados sobre profissionais de saúde, incluindo dados sobre taxas de infecção e 

mortalidade, incidentes de violência e sobre o status e a composição da força de trabalho em 
saúde
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Estratégias para proteger e fortalecer a força de trabalho em saúde em estados fragilizados e 
afetados por conflitos para responder à COVID-19 e a desafios futuros:

• Coletar, de forma sistemática e padronizada, dados sobre mortalidade, taxas de infecção e 
incidentes de violência que permitem que governos e partes interessadas tomem medidas 
preventivas adequadas

• Implementar medidas para combater a violência contra trabalhadores da saúde por meio de 
sistemas legais e esforços multissetoriais

• Sensibilizar e combater a desinformação sobre a COVID-19 por meio de campanhas que 
visam educar o público sobre os mecanismos de disseminação da SARS-CoV-2

• Fornecer suporte internacional essencial para garantir uma resposta eficaz ao COVID-19, 
incluindo o fornecimento de EPI e suprimentos médicos essenciais e treinamento de 
profissionais de saúde

• Fornecer diretrizes nacionais sobre medidas de prevenção e controle de infecções e o uso de 
EPIs

• Fortalecer os profissionais de saúde da comunidade, de modo a reduzir a carga de trabalho e 
reduzir os riscos de infecção para pacientes e profissionais em hospitais

• Fortalecer os sistemas de treinamento e educação e desenvolver as capacidades dos 
trabalhadores de saúde, fortalecendo as instituições educacionais e avaliando as 
necessidades de treinamento

• Treinar e capacitar profisisonais em triagem e em medidas de prevenção e controle de 
infecção no nível organizacional, utilizando ferramentas de treinamento digital

• Fornecer incentivos financeiros para motivar a equipe a trabalhar nos serviços de saúde 
durante pandemias

• Fornecer apoio psicossocial e à saúde mental para ajudar os profissionais de saúde a lidar 
com o estigma, esgotamento, fadiga e carga de trabalho

• O fornecimento de apoio entre pares, social e familiar pode manter os profissionais de saúde 
motivados e comprometidos em tempos difíceis

Buscamos nos seguintes repositórios: PubMed, 
Health Systems Evidence, Google Scholar e 
Google utilizando as palavras-chave: ‘health 
care worker*’, ‘paramedic*’, ‘medical staff’ OR 
‘health personnel’, health practitioner*’, ‘health 
professional*’, ‘health provider*’, ‘doctor*’, ‘nurse*’, 
‘medical personnel’ and ‘conflict*’ OR ‘war’ OR 
‘battle*’ OR ‘combat’ OR ‘danger’, ‘fragile state*’ 
and (COVID19 or Ebola or SARS OR H1N1).

Também analisamos as listas de referência 
de estudos relevantes. A última pesquisa foi 
realizada em 7 de junho de 2020.
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Em 11 de março de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde declarou COVID-19 como 
uma pandemia global [1]. O COVID-19 afetou 
os sistemas de saúde e interrompeu sua 
capacidade de prestar serviços de saúde [2]. A 
pandemia do COVID-19 colocou pressão sem 
precedentes sobre os profissionais de saúde 
que estão na linha de frente na resposta à 
pandemia. O COVID-19 reduziu a capacidade 
dos profissionais de saúde devido ao aumento 
da carga de trabalho gerada como resultado 
do grande número de casos de COVID-19 
que necessitam de hospitalização [3]. Os 
profissionais de saúde também correm alto

risco de contrair a infecção, devido ao 
contato diário com pacientes infectados [4, 
5]. O Conselho Internacional de Enfermeiras 
estimou que pelo menos 90.000 profissionais 
de saúde foram infectados em maio de 
2020 [6]. Também foi constatado que os 
profissionais de saúde correm maior risco de 
desenvolver problemas de saúde mental e 
psicossociais [7]. Além disso, os profissionais 
de saúde estão sujeitos a violência, agressão e 
assédio em diferentes partes do mundo [8].

Os profissionais de saúde são os mais 
vulneráveis diante de um surto de doença, 
particularmente em países fragilizados e 
afetados por conflitos com sistemas de saúde 
frágeis [9]. Conforme documentado no surto 
de Ebola, que afetou principalmente países 
com sistemas de saúde frágeis (Libéria, Serra 
Leão e Guiné), os profissionais de saúde 
tiveram 21 a 32 vezes mais chances de serem 
infectados pelo vírus Ebola do que o público 
em geral [10]. Os países frágeis e afetados por 
conflitos são caracterizados por sistemas de 
saúde fracos. 

Nesses países, a força de trabalho em saúde 
enfrenta muitos desafios, incluindo a escassez 

Contexto
de recursos humanos e planejamento e 
gerenciamento inadequados, como oferta 
insuficiente, estratégias de educação e 
recrutamento, má distribuição da força de 
trabalho em saúde, disponibilidade limitada 
de dados sobre recursos humanos [11, 12]. A 
escassez de profissionais de saúde qualificados 
e sua distribuição desigual em países frágeis e 
afetados por conflitos impedem a prestação 
e o acesso aos serviços de saúde. Isso é ainda 
mais exacerbado pela violência, instabilidade 
política e insegurança [13]. Dadas essas 
condições, os sistemas de saúde frágeis 
podem ficar rapidamente sobrecarregados 
e deixar de responder a crises de saúde 
pública, como pandemias, que podem resultar 
em consequências catastróficas na vida das 
pessoas [13].

Como os profissionais de saúde são a espinha 
dorsal dos sistemas de saúde, fortalecendo 
a força de trabalho em saúde em áreas 
fragilizadas e afetadas por conflitos é 
fundamental para permitir que esses países 
respondam a crises de saúde pública, como a 
pandemia do COVID-19.

Isso inclui garantir um número adequado 
de treinados, qualificados e motivou 
os profissionais de saúde a atender às 
necessidades da população de maneira 
oportuna, relevante, eficiente e eficaz [14].

Este documento fornece uma visão geral 
dos desafios enfrentados pelos profissionais 
de saúde em estados fragilizados e afetados 
por conflitos durante pandemias e apresenta 
estratégias para apoiar esses países no 
fortalecimento e proteção de seus profissionais 
de saúde para responder à pandemia do 
COVID-19 e outras crises de saúde pública.
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Definição do Banco Mundial de países fra-
gilizados e afetados por conflitos [15]

• Países com altos níveis de fragilidade institucional e social, identificados com base em 
indicadores publicamente disponíveis que medem a qualidade de políticas e instituições 
e manifestações de fragilidade.

• Países afetados por conflitos violentos, identificados com base em um número limite 
de mortes relacionadas a conflitos em relação à população, categorizadas com base na 
intensidade da violência como países em conflito de alta intensidade e países em conflito 
de média intensidade.
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Desafios enfrentados pelos 
profissionais de saúde na 
resposta à pandemia de COVID-19

ESCALA DOS 
TRABALHADORES DE 
SAÚDE

Ter um número adequado de profissionais 
de saúde é fundamental para responder 
efetivamente ao COVID-19 e manter o 
acesso a serviços essenciais de saúde [16]. 
No entanto, estados fragilizados e afetados 
por conflitos sofrem com a escassez de 
profissionais de saúde desencadeados por 
guerras e instabilidade política nesses locais 
[16]. Essa escassez pode impedir uma resposta 
efetiva às pandemias [17]. A escassez de 
profissionais treinados foi um grande desafio 
no controle do surto de Ebola na África 
Ocidental, com esse problema se tornando 
ainda mais grave como resultado do surto [18-
20].

A escassez de profissionais de saúde 
é exacerbada pela severa escassez de 
equipamentos de proteção individual (EPI) de 
qualidade, luvas, capacidade de teste muito 
limitada (incluindo kits de teste portáteis), falta 
significativa de unidades de terapia intensiva 
e ventiladores [21-23] e outros suprimentos 
médicos necessários para os profissionais 
de saúde da linha de frente em estados 
fragilizados e afetados por conflitos [24-27]. 
Também foram observadas escassez de EPIs 
e suprimentos durante a resposta ao surto de 
Ebola, juntamente com a falta de protocolos 
padronizados de prevenção e controle de 
infecção (IPC) e a falta de transporte seguro 
do paciente [26, 28]. Por exemplo, o Sudão 
do Sul tem quatro ventiladores respiratórios 
por 11 milhões de pessoas, o Chade tem três 
ventiladores por 5 milhões de pessoas e, no 
norte da Síria, há um ventilador para cada 
36.000 pessoas [29]. Os países fragilizados e 
afetados por conflitos têm capacidade limitada 
para comprar ou produzir equipamentos 
e suprimentos essenciais para responder 
efetivamente ao COVID-19, principalmente 
devido à falta de conhecimento técnico, 
treinamento e estruturas regulatórias [30]. 
Essa escassez pode aumentar o risco de 
infecção entre os profissionais de saúde 
e dificultar a prestação de cuidados aos 
pacientes, pois os prestadores podem temer o 
risco de infecção [26].

RESTRIÇÕES DE RECURSOS
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Além da prestação de cuidados sem EPI 
adequado, os profissionais de saúde estão 
sem treinamento sobre o uso desses 
equipamentos e os profissionais de prevenção 
e controle de infecções e falta de preparação, 
informações e habilidades para responder 
a esse tipo específico de vírus [5, 31. 32]. 
Pandemias como o COVID-19 impõem 
encargos adicionais a estados frágeis e 
afetados por conflitos, um cenário que já 
sofre com sistemas frágeis de educação e 
treinamento. Por exemplo, constatou-se que 
os estados frágeis carecem de infraestrutura 
adequada para treinar um número suficiente 
de profissionais médicos para atender 
às necessidades de saúde da população 
[33]. Durante o conflito, as instituições de 
treinamento geralmente perdem mentores 
e educadores e, às vezes, são substituídas 
por funcionários menos qualificados [34]. 
Além disso, a dependência durante a guerra 
e o conflito de treinamento de emergência 
no local de trabalho por ONGs e provedores 
locais impediram o desenvolvimento de 
habilidades dos profissionais de saúde [35]. 
A dependência das autoridades de saúde 
de provedores não públicos pode desviar os 
esforços governamentais da construção de 
estratégias de educação e treinamento a longo 
prazo [36]. Esses países também carecem de 
padrões nacionais e garantia de qualidade nas 
instituições de ensino e treinamento, o que 
também afetou a qualidade dos educação em 
essas configurações e dificultam a resposta do 
sistema de saúde a choques na saúde pública 
[35, 37].

FORMAÇÃO INADEQUADA E 
EDUCAÇÃO

Uma revisão sistemática mostrou que os 
profissionais de saúde estão enfrentando 
problemas de saúde mental, incluindo

estresse, ansiedade, depressão, insônia devido 
à pandemia de COVID-19 [38]. Razões por 
trás do desenvolvimento de problemas de 
saúde mental incluem medo de exposição 
infectar a si mesmos ou a suas famílias, 
especulações e incertezas sobre o modo 
de vírus de protocolos de transmissão e 
tratamento, longas horas de trabalho, fadiga, 
esgotamento profissional, estigma, rapidez de 
propagação e falta da vacina e aumento da 
carga de trabalho [3, 5, 38, 39]. O pedágio do 
COVID-19 na saúde mental dos profissionais 
de saúde pode ser mais severo em contextos 
frágeis e afetados por conflitos [40]. Por 
exemplo, o surto de Ebola criou medo e um 
ambiente estressante para os profissionais de 
saúde que não foram treinados o suficiente 
para responder ao surto. Alexander et al. 
(2010) destacaram que os profissionais de 
saúde foram estigmatizados e rejeitados pelas 
comunidades devido à alta taxa de infecção 
entre elas [41].

PREOCUPAÇÕES COM A 
SAÚDE MENTAL
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Os profissionais de saúde estão sujeitos a 
ataques violentos e assédio em diferentes 
áreas do mundo. Uma das razões por trás 
dessa violência é a percepção de que os 
profissionais de saúde representam um risco 
à saúde pública resultante da desinformação 
do público sobre como o COVID-19 se 
espalhou. Nos estados afetados por conflitos, 
as unidades de saúde continuaram sendo 
atacadas em meio à pandemia do COVID-19. 
Por exemplo, uma maternidade de hospital no 
Afeganistão foi submetida a ataque armado 
em 20 de maio de 2020, matando 13 civis, 
incluindo equipe médica [8, 42] Na Síria, os 
centros de saúde também ainda estavam sob 
ataques violentos. Durante a pandemia, esses 
ataques contra profissionais e instalações 
de saúde podem impedir que as pessoas 
acessem os serviços de saúde quando é muito 
necessário [8]. Os médicos também foram 
ameaçados e detidos em alguns estados por 
falar com a mídia e fornecer informações 
“falsas” ou “não autorizadas” durante o estado 
de emergência COVID-19 [32].

VIOLÊNCIA CONTRA OS 
TRABALHADORES DE 
SAÚDE

Em muitos países frágeis e afetados 
por conflitos, é muito difícil alcançar o 
distanciamento físico e o auto-isolamento, 
porque os residentes, incluindo refugiados 
e populações deslocadas internamente, 
vivem em áreas residenciais e campos de 
alta densidade. Isso é combinado com acesso 
limitado a instalações de água e higiene, 
imprevisível e persistente deterioração 
socioeconômica, cultural e das condições 
ambientais, cortes comuns de energia elétrica 
e serviços de saúde e infraestrutura de saúde 
restritos para responder ao COVID-19 [21, 
43]. Como resultado, essas regiões se tornam 
particularmente vulneráveis a um surto grave 
que pode comprometer a resposta da força de 
trabalho de saúde nesses estados devido ao 
aumento da carga de trabalho e das restrições 
de recursos.

REFUGIADOS E POPULAÇÕES 
INTERNAMENTE 
DESLOCADAS
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Em alguns estados fragilizados e afetados por 
conflitos, há falta de vontade política para 
iniciar uma resposta coordenada ao surto 
de COVID-19. Em alguns países afetados 
por conflitos, os governos são incapazes ou 
não desejam proteger e ajudar totalmente 
a força de trabalho da saúde e os cidadãos 
na construção de um ambiente seguro [21]. 
Os cenários de conflito sofrem com uma 
falta geral de conscientização do público, 
particularmente em termos de conhecimento 
sobre a capacidade do sistema de saúde de 
responder ao surto e falta de confiança do 
público na resposta devido a vários fatores, 
incluindo a falta de transparência sobre o 
número de casos [21] Na Síria, os profissionais 
de saúde indicaram um aumento acentuado 
nas mortes causadas por infecções pulmonares 
e pneumonia. No entanto, com a capacidade 
de teste limitada (apenas um dispositivo de 
detecção COVID-19 em funcionamento está 
disponível em um hospital em Damasco), foi 
difícil correlacionar esses casos ao COVID-19 
[21].

DESAFIOS SOCIOPOLÍTICOS

Faltam dados sobre taxas de infecção e 
mortalidade e coleta rotineira de dados sobre 
violência contra trabalhadores da saúde em 
todo o mundo e os estados afetados por 
conflitos não são uma exceção [8, 44]. Além 
disso, planos e estratégias de expansão para 
o desenvolvimento da força de trabalho em 
saúde são frequentemente informados por 
dados limitados sobre o status e a composição 
da força de trabalho atual [12]. Por exemplo, 
no Afeganistão, os primeiros Recursos 
Humanos para planos de desenvolvimento 
da saúde elaborados em 2003 eram vagos; 
os formuladores de políticas não tinham 
dados concretos de Recursos Humanos 
sobre quantos profissionais de saúde tinham 
certificação, quais eram suas categorias 
profissionais ou onde estavam.

DADOS LIMITADOS SOBRE 
TRABALHADORES DE 
SAÚDE
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Estratégias para proteger 
e fortalecer a força de 
trabalho em saúde em 
estados fragilizados e 
afetados por conflitos para 
responder ao COVID-19 e 
desafios futuros
As estratégias a seguir pretendem informar os esforços do governo e dos parceiros 
de desenvolvimento, em nível organizacional e individual, para proteger e 
fortalecer os profissionais de saúde em estados frágeis e afetados por conflitos.
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Nível de governo e
parceiros de desenvolvimento 01.
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• Coleta sistemática de dados sobre mortalidade, taxas de infecção e violência: Para proteger 
os profissionais de saúde contra infecções, os dados sobre infecções e mortalidade dos 
profissionais de saúde precisam ser sistematicamente coletados pelos governos e mantidos 
centralmente em nível global [6]. Esse tipo de dados permite que governos e partes 
interessadas tomem medidas preventivas adequadas. Para esses dados, não há registro 
sistemático e padronizado das taxas de infecção e mortalidade entre os profissionais de 
saúde em todo o mundo [45]. Além disso, o desenvolvimento de dados concretos de 
recursos humanos e sistemas de informação é crucial para o desenvolvimento de políticas 
orientadas a dados sobre fortalecimento e desenvolvimento de recursos humanos nesses 
ambientes.

• Medidas de implementação para combater a violência contra os profissionais de 
saúde: Além dos dados sobre infecções e taxas de mortalidade, os dados precisam ser 
sistematicamente coletados sobre a incidência e os tipos de ataques contra profissionais 
de saúde no contexto da Pandemia de COVID-19 [8]. Isso é principalmente relevante para 
os estados fragilizados e afetados por conflitos, onde predominam a instabilidade política 
e a violência [44]. A compreensão do escopo do problema permite projetar intervenções 
eficazes para evitar a incidência de violência. Os governos também devem colaborar com a 
sociedade civil, grupos comunitários e mídia para lançar luz sobre o problema da violência 
contra os profissionais de saúde e melhorar o relato e a prevenção dessa incidência [8]. 
Os governos nacionais também devem abordar a violência por meio de sistemas legais, 
desenvolvendo ou aplicando políticas e leis condenando ataques a trabalhadores da saúde 
[8].

• Aumentando a conscientização e derrotar as informações erradas sobre o COVID-19: 
Desinformação sobre o COVID-19 pode levar à demonização dos profissionais de saúde 
e à violência e estigma, consequentemente. Nesse sentido, aumentar a conscientização 
e educar o público sobre os mecanismos de disseminação da SARS-CoV-2 por meio de 
campanhas é importante para corrigir essas informações erradas e proteger os profissionais 
de saúde. O direito de as pessoas terem acesso a informações é protegido pelas leis 
internacionais de direitos humanos. Profissionais de saúde também deve ter a liberdade 
de se manifestar e fornecer informações precisas e oportunas sobre o Sars-CoV-2 e como 
limitar a transmissão [32]. Governos, organismos internacionais, partes interessadas da 
comunidade e organizações devem desempenhar um papel essencial na liderança de tais 
iniciativas.
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• Fornecendo suporte internacional: Em estados fragilizados e afetados por conflitos, o 
apoio internacional é essencial para garantir uma resposta eficaz às pandemias. É necessária 
uma resposta global proteger os profissionais de saúde, incluindo o fornecimento de EPI 
e suprimentos médicos essenciais e treinamento dos profissionais de saúde para superar 
o desafio enfrentado nesses ambientes de recursos limitados. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) também desempenhou um papel importante no apoio a governos em países 
que sofrem de transmissão generalizada (Guiné, Libéria e Serra Leoa) [46]. Por meio de 
estreita colaboração com as autoridades locais de saúde, a OMS apoiou o estabelecimento 
de sistemas para monitoramento contínuo, supervisão de suporte e melhoria dos padrões 
do IPC nas instalações do Ebola para garantir a segurança dos profissionais de saúde [46]. 
Outras formas de apoio incluem o aumento do acesso dos profissionais de saúde ao apoio 
psicossocial, organização de treinamentos de segurança, desenvolvimento de políticas 
e procedimentos para garantir condições de trabalho seguras, realização de avaliações 
das necessidades no local de trabalho para evitar riscos à saúde e à segurança [46]. A 
coordenação entre governos nacionais e doadores internacionais é fundamental para 
garantir o alinhamento entre o apoio internacional e as necessidades nacionais de saúde 
[47].

• Fornecendo diretrizes nacionais sobre prevenção e controle de infecções: Fornecer às 
unidades de saúde e aos agentes comunitários de saúde diretrizes nacionais claras sobre 
o uso de EPIs e medidas de controle de infecção e prevenção é crucial para reduzir o risco 
de transmissão de doenças durante o surto, mantendo a prestação de serviços de saúde 
essenciais, como serviços de saúde materna e neonatal durante COVID-19 [48].

• Fortalecendo os agentes comunitários de saúde: Os agentes comunitários de saúde 
desempenharam um papel crucial na resposta dos países com sistemas de saúde frágeis 
à pandemia de COVID-19 [48-50]. A transferência de ações de saúde selecionados para 
agentes comunitários de saúde pode ser considerada uma estratégia para reduzir os riscos 
de infecção para pacientes e profissionais, reduzindo o volume de pacientes que precisam ir 
aos centros de saúde [48]. A mudança para os agentes comunitários de saúde também pode 
reduzir a carga de trabalho da equipe médica existente nos centros de saúde [49]. Isso exige 
incluir profissionais de saúde da comunidade nas projeções de EPI e coletar dados sobre o 
número e a distribuição de profissionais de saúde da comunidade para informar planos e 
projeções [50]. Os governos e parceiros de desenvolvimento são chamados a reconsiderar 
os arranjos de pagamento para essa categoria de trabalhadores, com o pagamento de 
horas suplementares e o pagamento de licenças por doença. Também é importante treinar 
profissionais de saúde da comunidade e compartilhar informações e atualizações com 
eles regularmente, pois os protocolos e políticas do COVID-19 estão sujeitos a mudanças 
frequentes. Formas econômicas de compartilhar informações e atualizações podem incluir o 
uso de tecnologia móvel, como mensagens de texto e aplicativos móveis [50].

• Fortalecimento dos sistemas de treinamento e educação: Os sistemas de saúde devem 
apoiar e fortalecer as capacidades dos trabalhadores de saúde em todos os níveis, de 
acordo com as estratégias de longo prazo de fortalecimento e reforma do sistema de saúde, 
para aumentar a resiliência e a capacidade de resposta aos cuidados de saúde [47]. O 
governo e os parceiros de desenvolvimento devem trabalhar para fortalecer as instituições 
educacionais e avaliar as necessidades de treinamento [51]. As autoridades de saúde devem 
definir os produtos necessários para treinamento e educação e garantir que os estudantes 
terão oportunidade suficiente para obter a prática clínica apropriada dentro do sistema de 
saúde que responda às necessidades da comunidade [47].
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• Treinamento e capacitação: O treinamento dos profissionais de saúde na priorização de 
pacientes por meio da triagem e nas medidas de infecção e prevenção melhorou suas 
habilidades e conhecimentos e reduziu o medo entre os funcionários, além de aumentar a 
confiança na prestação de cuidados [3]. Quando combinado com o suprimento de recursos 
essenciais, como EPIs, o treinamento com desinfetantes e luvas mostrou-se mais eficaz[5]. O 
treinamento pode ser fornecido aos profissionais de saúde por meio de ferramentas digitais 
de treinamento em protocolos de triagem e tratamento, informações sobre estratégias de 
enfrentamento físico e psicológico ou oportunidades para oferecer consultas por telefone 
sempre que possível [48].

• Fornecendo incentivos financeiros: Proporcionar aos profissionais de saúde incentivos 
financeiros, além de seus salários, pode motivar os funcionários a trabalhar nas instalações 
durante pandemias e pode fornecer uma fonte de renda adicional para ajudar os 
profissionais de saúde a lidar com os momentos difíceis [5, 26].

• Fornecendo apoio psicossocial e à saúde mental: O apoio psicossocial fornecido por 
assistentes sociais e profissionais de saúde mental pode ajudar os profissionais de saúde a 
lidar com o estigma de ser um profissional de saúde durante uma epidemia [5]. Para mitigar 
os problemas de saúde mental dos profissionais de saúde, a triagem dos profissionais 
de saúde envolvidos no tratamento e diagnóstico de pacientes com COVID-19 deve ser 
realizada regularmente por equipes multidisciplinares de saúde mental a para avaliar o 
estresse, depressão e ansiedade [38].



14CONSTRUINDO UMA FORÇA DE TRABALHO EM SAÚDE RESILIENTE EM PAÍSES FRAGILIZADOS E AFETADOS POR CONFLITOS PARA RESPONDER À PANDEMIA COVID-19 E DESAFIOS FUTUROS



15 CONSTRUINDO UMA FORÇA DE TRABALHO EM SAÚDE RESILIENTE EM PAÍSES FRAGILIZADOS E AFETADOS POR CONFLITOS PARA RESPONDER À PANDEMIA COVID-19 E DESAFIOS FUTUROS

Nível individual 

03.
• Apoio entre pares, familiar e social: O apoio de colegas foi relatado como um dos fatores 

que desempenham um papel importante em manter os profissionais de saúde motivados 
e comprometidos em momentos difíceis. Os profissionais de saúde podem se incentivar e 
compartilhar habilidades e conhecimentos sobre protocolos de tratamento e medidas de 
controle de infecção e prevenção. Além disso, foi relatado que o recebimento de apoio de 
gerentes e profissionais de saúde de alto nível aumenta a confiança dos profissionais de 
saúde no tratamento de pacientes por conta própria após esses pacientes [5, 7, 39]. O apoio 
da família também pode motivar os profissionais de saúde e ajudá-los a lidar com a situação 
estressante imposta pela pandemia [5, 38]. 
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A pandemia do COVID-19 apresenta uma 
oportunidade para os estados fragilizados 
e afetados por conflitos reconsiderarem e 
enfatizarem o papel de seus profissionais 
de saúde. Este documento ajuda a chamar a 
atenção das partes interessadas nacionais e 
internacionais para os desafios enfrentados 
pelos profissionais de saúde nesses 
contextos.
Apresenta algumas estratégias-chave 
informadas por evidências sobre governo, 
parceiros de desenvolvimento, níveis 
organizacionais e individuais para fortalecer 
a força de trabalho em saúde nesses locais. 
Os governos e outras partes interessadas 
internacionais devem considerar o 
fortalecimento dos profissionais de saúde 
em estados fragilizados e afetados por 
conflitos para além do COVID-19, de modo 
a criar uma força de trabalho resiliente em 
saúde que possa responder a pandemias e 
outras crises de saúde pública e choques nos 
sistemas de saúde.

APÓS O COVID-19
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