
PROJETO DE APOIO PSICOSSOCIAL AO TRABALHADOR DA 
SAÚDE - SES/MT - PAPSE

NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

Programa “Cuidando do Cuidador da Saúde” do Estado de Mato Grosso





Contexto de uma Pandemia

Estado de alerta constante, confusão, estresse, sensação de falta de controle da 
realidade; 

Necessidade de adaptação à nova realidade e novos protocolos de biossegurança;

Falta de estrutura sanitária;

Riscos de infecção e disseminação da doença;

Falta de condições físicas e de trabalho;

Mudanças econômicas e sociais;

Risco de agravamento da saúde mental;

Maior vulnerabilidade de alguns grupos específicos (idosos, pessoas com 
deficiência, populações de rua, indígenas);

Mudança de fluxos de deslocamento e circulação;

Isolamento/distanciamento social e quarentena.



Reações “Normais” diante de uma situação 
“Anormal” 

Medos:

• ser contaminado e contaminar;

• morte e perder familiares/amigos;

• perder o trabalho e o sustento; 

• ser excluído e discriminado;

• ser separado de entes queridos; 

Outros sentimentos recorrentes:

• Sentimento impotência perante os acontecimentos;

• Irritabilidade;

• Ansiedade;

• Tristeza;

• Solidão.



Por que o PAPSE?

� Estratégia de cuidado e prevenção de adoecimento psíquico; 

� Evitar a cronificação de reações e sintomas;

� Evitar a medicalização indiscriminada;

� Criar relações de confiança no atual contexto;

� Ações de cuidado multiprofissional e integrada ao trabalhador da saúde;

� Necessidade de informações claras e de fontes seguras;

� Garantia do direito dos trabalhadores.

� Promoção da saúde do trabalhador.



Quando se preocupar?

Sintomas persistentes;
Conflitos intensos no ambiente de trabalho;

Intenso sofrimento;
Tristeza profunda;

Vida familiar e social comprometida;
Ideação suicida.

Precisará procurar apoio especializado e/ou acessar  o PAPSE



Gestão PAPSE

Secretaria Adjunta de Vigilância e Atenção à Saúde

Superintendência de Atenção à Saúde

Coordenadoria de Ações Programáticas e Estratégicas/COAPRE/SAS/SES

Escola de Saúde Pública – ESP/MT

Parcerias

Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde/COPHS/SAS/SES 

Superintendência de Gestão de Pessoas 

Programa de Residência de Psiquiatria do CIAPS Adauto Botelho

UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso 



Equipe multidisciplinar do PAPSE

9 Psicólogos

1 Enfermeira

2 Assistentes sociais

3 Residentes de Psiquiatria

1 Médica Psiquiatra

1 Coordenadora

Total: 17 profissionais



Fundamentos legais e teóricos

Código de Ética Profissional do Psicólogo de 21/07/2005, Nota técnica sobre atuação da Psicologia na gestão integral de riscos e desastres que dispõe sobre a atuação do Psicólogo 
estar integrada  ao Plano de contingência  e a política de proteção e defesa civil, de 2013;

Resolução do Conselho Federal de Psicologia CFP Nº 011 de 11//05/2018 que regulamenta a prestação de serviços psicológicos por meio de TIC;

Resolução Nº 4 de 26/03/2020 que regulamenta os serviços psicológicos prestados por meio de Tecnologia da Informação e da Comunicação (TI) especificamente durante a 
pandemia e necessidades de biossegurança, específicas da pandemia COVID-19; 

Resolução nº 022/2019 do Conselho Regional de Psicologia – CRP 18 define os critérios de autorização para profissionais inscritos no CRP que poderão prestar serviços psicológicos 
por meio de TIC para fins de inclusão no Cadastro e-Psi do CFP (Cadastro Nacional de Profissionais para a Prestação de Serviços Psicológicos por meio de TIC´s). 

Resolução CFP Nº 01/2009 e alterada pela resolução Nº 05/2010, que  dispõe sobre os registros documentais dos atendimentos prestados;

Resolução CFP Nº 06/2009 que tipifica a produção de documentos psicológicos

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Autoriza e normatiza, “ad referendum” do Plenário do Cofen, a teleconsulta de enfermagem como forma de combate à pandemia
provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), mediante consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com uso de meios tecnológicos, e dá outras providências pela 
Resolução Nº 634/2020.

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Manifesto Os Impactos Do Corona-Vírus No Trabalho Do/a Assistente Social:18.03.2020.

Portaria 580 de 27/03/2020 Dispõe sobre a Estratégia “O Brasil Conta Comigo- Residentes na área de Saúde”, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19).

LEI 13.979 de 06/02/2020 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019.

FIORINI, Hector J. Teoria e Tecnica de Psicoterapias. Editora Francisco Alves 11ª edição, Rio de Janeiro RJ: 1995.

RIVIÉRE, Enrique Pichon. O Processo Grupal. Editora Martins Fontes, São Paulo SP: 19

Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES) da Fiocruz;



Objetivos PAPSE

Promover bem-estar psicossocial, redução do
estresse agudo e suporte emocional para o
enfrentamento de emoções e conflitos que impactam
significativamente na sua qualidade de vida a fim de se
manterem saudáveis em sua vida pessoal e socio-familiar,
garantindo direitos fundamentais.

Ofertar espaço coletivo para trocas e compartilhamento
de experiências, buscando dar suporte psicossocial no
coletivo, para o enfrentamento das situações de conflito
decorrentes da pandemia COVID-19.



Público

Trabalhadores da Saúde vinculados a SES/MT

� Hospitais Regionais e de Gestão 
estadual;

� Serviços Especializados:  CIAPS 
Adauto Botelho, CEOPE, CERMAC, 
Hemocentro e outros;

� Escritórios Regionais de Saúde – ERS;

� Superintendências e Coordenações do Nível 
central.



Fluxo dos atendimentos PAPSE
1º Passo

Para ter acesso aos atendimentos individual e 
grupal do PAPSE, preencher o Formulário de 
Agendamento disponível pelo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb
iPh0wUY1ANIBi9faf570qaI-
UNFc6OIv8JcYUz9ps1UPCg/viewform?vc=0&c=0
&w=1

ou 

Aproximar do QR CODE



Fluxo atendimento Individual

� Após preencher o Formulário de Agendamento será enviado ao e-mail do Projeto 
Apoio Psicossocial (PAPSE);

� Um profissional do PAPSE fará contato, o mais breve possível, para iniciar o 
atendimento;

� Atendimentos on-line com ferramentas de Tecnologia de Informação e 
comunicação;

� Realizar os encaminhamentos necessários.



Fluxo do atendimento Grupal

� O preenchimento do Formulário de Agendamento conta com a opção atendimento grupal;

� Um e-mail será enviado aos interessados com o link de acesso da ferramenta do Google Meet - 30 minutos antes;

� Acesso ao grupo com capacidade de 8 integrantes, excendo as pessoas serão contactadas para um novo horário;

� Divulgação semanal da realização dos grupos via mídias sociais e outros canais.

1º horário - segunda-feira das 10h às 11h30



Informações 
importantes

� A agenda é organizada de forma que os profissionais 
Psicólogos não atendam trabalhadores de unidades em 
que já atuaram, garantindo a neutralidade profissional 
e favorecendo o vínculo terapêutico;

� Os profissionais estarão a disposição em horários fora 
de expediente (período noturno, final de semana e 
feriados), conforme demandas;

� Poderão ser abertos outros horários da modalidade de 
atendimento grupal;

� Garantia do sigilo profissional conforme código de ética 
das categorias profissionais.



Estratégias de 
Sensibilização 

� Divulgação nas mídias e canais de comunicação 
da SES/MT;

� Sensibilização de Gestores;

� Articulação com instâncias do SUS, áreas e 
instituições;

� Indicação de um técnico de referência por 
serviço ou área;

� Canal de dúvidas por e-mail: 
coapre@ses.mt.gov.br e saudemental@ses.mt.g
ov.br



Obrigada!!

Luciana Gomes Souza – coapre@ses.mt.gov.br
Coordenadora PAPES - SES/MT

Marina Fiorenza - marinamfiorenza@gmail.com
Simone Eineck Alcântara – simoneeineck@gmail.
Psicólogas do PAPES SES/MT


