
Adaptação a uma nova realidade
Os efeitos do COVID

Os problemas da incerteza



Adaptação a uma nova realidade
} Ainda que o risco fosse bastante óbvio desde que os primeiros

avisos são dados, o vírus parecia estar demasiado longe para 
nos vemos afetados.
} Algumas pessoas que tentam avisar não são escutadas

} Minimização / negação / falta de consciência
} Algumas autoridades inicialmente minimizan a ameaça. 
} Falta de prevenção – Expansão rápida 

} Explosão do problema em diferentes países.
} Não há recursos suficientes em muitas áreas
} Os profissionais sanitários não estão protegidos adequadamente
} Algumas pessoas cotinuam sem tomar consciência da realidade ou da 

gravidade da situação, pondo os outros em risco



Adaptação a uma nova realidade por parte 
dos pacientes e dos profissionais
Estamos vivendo em un momento histórico:
§ O mundo enteiro está afetado
§ Tudo mudou e não nos sentimos preparados em muitos

âmbitos (incerteza)
§ Não podemos mudar o que está ocorrendo (falta de 

controle e segurança)



Pautas gerais para lidar com
a situação atual

Basado en Mosquera & Steele, 2020



Pautas gerais para lidar
com a situação atual
} Segurança - proteção - ficar em casa - tomar as medidas 

necessárias
} Organização - controle - estamos fazendo o que 

podemos neste momento
} Calma - Confiança - os fatos /a realidade
} É importante estar bem com a incerteza e algo de 

ansiedade – é completamente normal – não somos super
humanos

} Não minimizar a situação de cada um ou prometer aos
pacientes que tudo vai ficar bem
} Podemos centrar-nos no que depende de nós e o que é 

positivo agora



Falta de controle /  Lidando com a 
impotência
} Estabelecer uma rotina diária

} Dormir as horas necessárias
} Hábitos de higiene 
} Comer de modo saudável
} Praticar exercício
} Atenção plena 
} Hobbies: concertos, filmes, documentários, 

} Centrar-se em tarefas que dependem de nós
} Saber que ficar em casa é um ato heroico 

} Recordar que as medidas são para a prevenção, que 
estamos fazendo algo IMPORTANTE, por nós e para 
os outros



Pautas para lidar com a situação atual. 
Organização e adotar um papel ativo
} Orientada a objetivos / presente - dia a dia, semana a 

semana
} Autocuidado 
} Exercício - atividade física
} Rotina de sono saudável
} Alimentar-se bem
} Atividade mental: estar ocupado de maneira saudável
} Manejo das notícias
} Manter contato com os demais, on-line ou por telefone
} Realizar atividades que gerem interesse e motivação



Viver em un mundo não Seguro – validar a 
experiência (Mosquera & Steele, 2020)
} Com frequência os pacientes estão convencidos de que o 

mundo não é seguro.
} Em alguns casos, têm razão: Nem sempre estamos 

seguros.
} Para alguns pacientes pode ser útil normalizar suas

preocupações, compartilhar que isto acontece com todos 
em graus diferentes e que o importante é centrar-se no 
que cada um pode fazer.

} Explicar que a ansiedade ou o temor é razoável e 
adaptativo sempre que nos ajude a realizar condutas que 
possam nos ajudar a estar melhor e a nos proteger. 



Ferramentas para terapeutas
Recursos pessoais

Organização Criatividade Flexibilidade

Adaptação Paciência Compaixão

Sentido de 
humor

Ajudar os 
outros



Sistema de apoio para pacientes
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apoio

Família
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Vizinhos

Compaheiros
e colegas



Sistema de apoio para terapeutas
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Identificando e trabalhando com
disparadores em situação COVID

Mosquera, 2020



Dificuldades frequentes associadas à
situação atual - COVID

Incerteza/ medo / 
angústia sobre o que vai

acontecer

Falta de controle / 
opções Impotência

Responsabilidad – propia 
“es mi culpa”- ajena “los 

demás no hacen lo 
suficiente”

Falta de apoio / 
isolamento / solidão Problemas econômicos

Medo de adoecer –
especialmente se não

tem diagnóstico médico 
seguro

Disparadores de trauma 
*



Identificando possíveis disparadores
Mosquera 2020
} A situação que estamos vivendo pode ser muito ativadora

para pacientes com histórias prévias de trauma não
resolvido. 

} É crucial tomar consciência por parte dos serviços de 
saúde mental para poder validar a experiência e não
invalidar respostas que possam parecer desproporcionais
se não se conhece a história. 

} Quando um paciente manifesta uma resposta intensa, que 
vai além da esperada, a compreensão e reação por parte 
dos profissionais pode supor uma grande diferença na 
evolução. 



Falta de segurança vs abuso ou maltrato
Mosquera & Steele, 2020
} É importante recordar aos pacientes que a situação atual

é diferente daquela do abuso:
} Não estamos sós
} Estamos resolvendo problemas juntos o melhor que podemos
} Ainda não possamos fazer frente às forças da natureza (neste

caso, um vírus), podemos mitigar os danos
} Não nos estão causando dano intencionadamente
} Podemos falar de nossos problemas em voz alta, em lugar de 

guardar o segredo
} Podemos entender e dar sentido a nossa experiência”



Desencadeantes – O que se pode ativar?
} Situação sem saída
} Sentir-se em uma armadilha
} Isolamento / solidão
} Não tenho controle "não, outra vez" 
} Impotência / desamparo
} Desconfiança
} Sentir-se enganado / mentido
} Problemas relacionados com a culpa 

} Centrado em si mesmo
¨ ”É minha culpa", "outros que merecem viver mais que eu estão adoecendo" 

} Centrado em que os outros não fazem o suficiente 

} Experiências anteriores não resolvidas de processos de 
enfermidades de entess queridos 

Mosquera, 2020



Ferramentas para o manejo dos 
disparadores– Respostas possíveis

}

Resposta
inicial básica

• Escutar e 
validar.

• Oferecer
informação
acerca do 
que está 
ocorrendo.

• Psicoeducar
quando está 
sendo útil.

Com pacientes 
ativados

• Orientação
no tempo.

• Centrar-se 
em distinguir 
lá e então de  
aquí e agora. 

Quando baixe
a ativação

• Explorar 
recursos 
pessoais
existentes. 

• Explorar 
rede de 
apoio social.

• Comprovar
se a rede de 
apoio é 
realista e 
viável.

Evitar 
disparadores

• Evitar a 
exposição
aos
disparadores 
tanto quanto
possível.

• Gestão do 
tempo 
dedicado a 
ver as 
notícias ou a 
buscar online

Trabajo 
com

trauma

• A partir dos 
disparadores 
se pode 
identificar 
lembranças
subjacentes e 
processá-las 
quando o 
paciente 
tenha
capacidade
para fazê-lo.

• Também se 
pode 
processar o 
disparador 
quando for
intrusivo e 
limitante

Mosquera, 2020



Para profissionais com formação em EMDR. 
Possíveis alvos - exemplos
} O momento da notícia – o momento de impacto – o que 

se destaca mais e pode estar interferindo (intrusivo)
} Momentos onde não se estaba levando a sério a situação; 

nos que pode ter se posto em perigo ou a entes queridos
} Irritação com os outros por não ser levado a sério

} Momentos complicados do confinamento
} Momentos em que necessitava de ajuda e não podiam

recorrer aos outros
} Não poder apoiar entes queridos que necessitam de 

ajuda (alguns morreram sozinhos)

Mosquera, 2020



Ferramentas para pacientes



Ferramentas que ajudam a regular 
os pacientes
} Lugar seguro / tranquilo 
} Psicoeducação
} Seguir uma rotina

} Registro semanal para organizar quando for necessário: é mais visual
} Exercícios de atenção plena / meditação
} Exercícios de grounding / enraizamento

} E ferramentas para poder usar quando for necessário
} Regulação emocional – recursos próprios que já tenham

desenvolvido antes da situação atual
} Se necessitam de novos recursos – ferramentas úteis exemplos:

} Estratégias de respiração, relaxamento isométrico, relaxamento
progressivo - Jacobson - Atividade física intensa 

} Ferramentas DBT centradas em estratégias de desvio de atenção/ 
Alternativas / Capacidades 
} Ver slide seguinte com exemplos



Exemplo de ferramentas para pacientes. Exemplos de 
estratégias de desvio de atenção (Beck, Linehan, ...)
1. Banho quente
2. Cozinar
3. Reciclar objetos velhos
4. Fazer exercício
5. Consertar coisas pela casa / organizar o armário ou outros espaços / pintar a 

casa / reorganizar a decoração / cuidar de minhas plantas
6. Escutar música / Reproduzir música / compor música
7. Comprar utensílios práticos para casa – criá-los 
8. Pensar nas minhas viagens / paisagens do pasado (olhando fotos, vídeos, 

lembranças).
9. Evite memórias ativadoras
10. Ouvindo os outros
11. Mantenha contato por telefone ou redes sociais, especialmente em situações de 

isolamento
12. Ler revistas ou jornais / livros / estudar matérias pendentes
13. Desenhar / pintar / escrever
14. Fazer uma lista de tarefas / riscá-las à medida que são concluídas



Ferramentas para pacientes
Exemplo de horário
Reservar um tempo durante a semana para realizar ao
menos uma ou duas atividades durante o dia.

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

9.00 –
12.00

12.00 –
15.00

15.00 –
18.00

18.00 –
21.00

21.00 –
00.00



Ferramentas para o cliente: no que sou bom
e o que gosto de fazer
} Atividades favoritas
} …
} …
} Coisas em que sou bom
} …
} …
} Fortalezas emocionais / recursos ...
} …
} …
} O que me encoraja? Como geralmente consigo me sentir

melhor? ...
} ……



Ferramentas para pacientes
Orientá-los ao momento presente
} Em quê preciso de ajuda agora?
} Identificar as necessidades (é uma boa maneira de começar) 

Pedir ajuda e saber a quem pedir ajuda

} Em que posso me concentrar agora?
} O que eu gostaria de fazer?
} E disso
} O que depende de mim?
} É REALISTA?

} Como posso ajudar neste momento?
} Ajudar os outros pode ser uma maneira de ajudar a si mesmo em

situações como essa (iniciativa de escrever cartas para pacientes 
internados em isolamento).

Mosquera, 2020



Ferramentas para pacientes. Evitar o que 
não funciona e piora as coisas
} Áreas em que precisam de ajuda
} Identificar os sinais de alarme
} O terapeuta pode ajudar com isso quando conhece bem o paciente 

(e inclusive sem conhecê-lo, reserve um tempo para identificá-los 
juntos)

} Comportamentos destrutivos
} Autolesões, consumo de álcool, drogas, comer em excesso, uso de 

medicamentos não receitadas por um médico / alterar doses, etc.
} Tendências de repetição
} Música de ativação depressiva de estados emocionais não

adaptativos
} Buscar pessoas que pioram seu estado
} Centrando-se na pior parte de tudo o que acontece
} Ruminação - pensamentos negativos

Mosquera, 2020



Aspectos a considerar no 
atendimento online



Aspectos a considerar no atendimento online
Como saber se o paciente está enraizado?
} Podemos achar difícil saber se o paciente perde atenção

dual.
} Não podemos ver o corpo da pessoa, portanto, 

perdemos informações relevantes.
} Alguns pacientes parecem bem e será importante 

conversar com eles sobre a importância de avisarem, se 
não estiverem confortáveis.

} Nesta situação, é aconselhável verificar com os pacientes 
em diferentes momentos da sessão.

} Quando conhecemos um paciente muito bem, será mais
fácil.



Aspectos a considerar na atenção online
Ter um plano para regular e enraizar
} Nessa situação, será importante ter um plano a priori, 

porque em sessões presenciais temos nossas próprias
ferramentas ou recursos.

} A presença do terapeuta para muitos pacientes é um
recurso regulador

} Ao fazer o atendimento on-line, será necessário revisar a 
situação do paciente e ver quais recursos pode usar.

} Velas aromáticas
} Bolas anti-estresse
} Almofadas
} Tecido com uma textura específica que ajuda o paciente



Aspectos a considerar na atenção online
Ter um plano em caso de queda de conexão
} Ao trabalhar on-line, será importante planejar o que fazer caso 

a conexão falhe.
} Tenha o número de telefone do paciente e que eles possam

nos localizar, se necessário.
} Um paciente não grave poderá esperar sem problemas, mas 

um paciente mais grave que estiver em crise pode ter uma
escalada. Portanto, é importante revisar como vamos funcionar 
durante essa nova situação.

} Alguns pacientes poderão continuar o trabalho que estávamos
realizando, mas outros exigirão contenção e estabilização.

} Em alguns casos, será necessário mudar o foco para como eles 
podem lidar com a situação atual, a fim de alcançar um melhor
funcionamento diário.



Aspectos a considerar no atendimento online
Normalizar a adaptação ao trabalho online
} Ver o paciente on-line pode ser estranho inicialmente, 

sobretudo quando não se está acostumado.
} Estar ciente de nossas reações e das reações dos 

pacientes será útil. Pode ser recomendável dedicar um
tempo conversando sobre isso e normalizar que é um
processo que requer adaptação.

} A privacidade pode ser mais complicada para alguns
pacientes, tentar buscar momentos onde seja possível ou
maneiras que os ajudem a se sentirem seguros.

} Cuidado com seus limites - é importante apoiar, mas é 
igualmente importante ter limites claros.


