
Cuidando de quem Cuida 

Qualidade de Vida do Profissional da Saúde.  

Fadiga, Frustração e Resiliência 



Cuide primeiro de você para  
poder cuidar do outro 

Em caso de despressurização, 
máscaras de oxigênio cairão 
automaticamente. Puxe uma 
delas para liberar o fluxo, 
coloque sobre o nariz e boca e 
respire normalmente. Auxilie 
crianças e pessoas com 
dificuldade apenas depois de 
ter colocado a sua! 



Cultura 

Prevalece a cultura de que o cuidador deve 
priorizar o outro mais do que a si mesmo. 

É proibido reclamar: isso denegri a imagem do 
cuidador. 

Apesar de se pesquisar bastante o tema, na 
prática pouco é feito. 

Ser um pouco egoísta e amar a si mesmo são 
vistos como aspetos negativos. 



Escolha profissional 

As características pessoais; 

Gostar do que faz; 

Gostar do tipo de paciente e patologias com 
as quais trabalha; 

Saber identificar o que traz satisfação na 
profissão escolhida.  

 



Esterótipo do “bom” profissional da saúde 

Forte 

Infalível 

Imune 

Neutro (não se envolve) 



Contratransferência 

A contratransferência é um conceito da 
psicanálise.  

São emoções que o profissional da saúde 
experimenta na relação com o paciente.  

Estão relacionadas com as experiências de 
vida do profissional e  as ideia preconcebidas 
sobre a velhice.  

 

 

 



Contratransferência 

Pena 

Raiva 

Irritação 

Decepção 

Nojo 

 

 

Amor  

Carinho 

Confusão de papeis 
(pai/mãe/filho) 



O que é cuidar de si mesmo na prática? 

Ter tempo para si mesmo; 

Não se dedicar exclusivamente a tarefa de 
cuidados; 

Ter outras atividades; 

Ter com quem dividir as tarefas; 

Ter com quem dividir os sentimentos; 



Auto-avaliação 

Estar atento constantemente a sintomas de 
cansaço, esgotamento, stress, etc. 

Respeitar seus próprios limites 

Escutar a opinião de pessoas próximas 



Fatores estressores no  
atendimento a idosos 

A patologia, muitas vezes irreversível  

A degeneração e piora 

A relação com a família 

O comportamento do idoso 

A morte 

 



 
O profissional da saúde e sua  

relação com a família 
 

Muitas vezes a família é mais difícil do que o 
próprio idoso; 

Estabelecer combinações com a família 

Colocar limites na família 

Estar disposto a escutar a família 

 



Lidando com as perdas 

A morte deve deixar de ser vista como um 
fracasso; 

A morte é uma etapa da vida; 

Conversar com o paciente sobre a morte ajuda 
também ao profissional da saúde; 



Síndrome de Burnout 

A síndrome do profissional da saúde 

Do inglês to burn out, queimar por completo, 
se consumir. 

 



Burnout - Sintomas 

Necessidade de se afirmar e provar que é capaz; 

Dedicação intensificada: fazer tudo sozinho e a 
qualquer hora do dia; 

Descaso com as necessidades pessoais: comer, 
dormir, sair com os amigos, etc; 

Negação de problemas  

Os contatos sociais são repelidos, cinismo e agressão 
são os sinais mais evidentes; 

Tristeza, mau humor e depressão 

Depressão 

 



Bournout - Sintomas 

Sentimentos de que já não podem dar mais afeto 

Perda de paciência com as pessoas que cuida 

Cansaço físico e mental 

Sentimentos de impotência e inutilidade,  

Falta de entusiasmo pelo trabalho e pela vida 

Baixa auto-estima.  

Descaso com as necessidades pessoais: comer, 
dormir, sair com os amigos, etc; 

 

 

 



Obrigada! 
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