
Notas para Farmacêuticos em Quarentena  

Os profissionais de saúde merecem uma atenção especial 

Os farmacêuticos também podem ficar em quarentena e, tal como o público em geral, podem 
ser afetados negativamente pelas atitudes estigmatizantes de outros e até dos seus colegas.  

É possível que os farmacêuticos em quarentena estejam preocupados com a falta de pessoal 
nos seus locais de trabalho e com trabalho extra para seus colegas. Nesse sentido, as 
percepções dos colegas assumem particular importância.  

Ficar separado da equipa com a qual estão habituados a trabalhar, em contacto próximo, pode 
aumentar os sentimentos de isolamento por parte dos farmacêuticos em quarentena. Por outro 
lado, esta condição pode levar também as famílias a considerar que o trabalho nas farmácias é 
muito arriscados, criando tensão intra-domiciliar. 

Por tudo isto, é essencial que os farmacêuticos se sintam apoiados pelos seus colegas mais 
próximos e outros profissionais de referência.  

Durante surtos de doenças infecciosas, verifica-se que o apoio organizacional protege a saúde 
mental da equipa de saúde em geral e, por isso, os responsáveis devem tomar medidas para 
garantir que os seus colaboradores apoiam os colegas em quarentena. 

Para os Farmacêuticos, o apoio dos dirigentes e dos colegas é também essencial para facilitar o 
regresso ao trabalho (às farmácias). 

Devemos estar cientes dos riscos potenciais para os farmacêuticos que estão em quarentena, 
para que se possam preparar para uma intervenção precoce. Esta condição está muitas vezes 
associada a efeitos psicológicos negativos que se podem manifestar durante o período de 
quarentena, mas também pode ser detectada meses ou anos depois. Como tal, necessita de 
particular atenção e da implementação de medidas eficazes (para mitigação dos efeitos), como 
parte do processo de planeamento da quarentena. 

Os profissionais de saúde que ficam em quarentena (sobretudo quando superior a 10 dias) 
podem apresentar sintomas mais graves de stresse pós-traumático, sofrer mais estigmatização e 
vir a desenvolver mais comportamentos de evitamento (“esquiva”) do que a população em 
geral - i.e. com maior probabilidade de apresentarem sentimentos de raiva, frustração, 
aborrecimento, medo, culpa, desamparo, isolamento, solidão, nervosismo, tristeza, 
preocupação e menor felicidade. 



Os profissionais de saúde, em geral, são normalmente mais propensos a pensar que se 
encontram infectados e preocupar-se com a possibilidade de infectar terceiros. 

Se a quarentena é essencial, os farmacêuticos devem tomar todas as medidas para garantir que 
essa experiência seja o mais tolerável possível (i.e. menos negativa), como criar atividades 
significativas para se realizarem em quarentena (e.g.  supervisionar os mais jovens e pequenos 
grupos de estudantes voluntários). 

A privação de liberdade para um bem colectivo deve ser tratada com cuidado. 

É também importante prestar especial atenção aos colegas com história de doença mental 
prévia (e.g. depressão), com maior probabilidade de vir a experienciar quadros de ansiedade e 
raiva, 4-6 meses após a quarentena. 

Sentir que outros beneficiam do nosso isolamento é, normalmente, um elemento facilitador em 
situações stressantes. É pois importante reforçar que a quarentena ajuda a manter outras 
pessoas seguras, incluindo aquelas particularmente vulneráveis.  

No entanto, devemos ter atenção que pode ser difícil aceitar que para benefício da 
comunidade, possam estar a colocar em risco os familiares com quem coabitam (limites do 
altruísmo). Assim, é importante manter o contacto com os farmacêuticos em quarentena e 
reforçar a informação sobre como manter as pessoas com quem vivem em segurança 

As autoridades de saúde, as associações profissionais e os dirigentes devem mostrar-se 
genuinamente gratos, mantendo o contacto e ajudando, assim, a reduzir o efeito da saúde 
mental e a aumentar a  adesão dos que estão em quarentena. 

Pedro Machado dos Santos 
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