
    
       CUIDADOS DO CUIDADOR FRENTE AO COVID-19 (II):  

RECOMENDAÇÕES PARA O BEM-ESTAR EMOCIONAL DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 
 

A intervenção será necessária durante o período de crise e após esta, tanto por parte da organização quanto com medidas de autocuidado. 

ORGANIZAÇÃO: 

*Um fator chave na redução da sobrecarga e do medo associado ao risco será o fornecimento de recursos humanos e materiais adequados 
para enfrentar a tarefa, incluindo equipamento de proteção individual (EPI) e coletivo (infraestruturas de isolamento). 
*Treinamento e conhecimento sobre o COVID-19, sobre a atividade de saúde a ser realizada, práticas de autoproteção e uso adequado dos 
EPIs, facilitarão a sensação de controle. 
*Sempre que possível, defina turnos / rotatividade para tarefas altamente estressantes. 
*Facilitar períodos de descanso e contextos em que o acesso a alimentos e bebidas frescas seja possível. 
*Promover apoio de pares e liderança visível e disponível (supervisores e gerentes). 
*Dar feedback positivo para a tarefa e esforço realizado e manter atitudes de mediação para possíveis conflitos interpessoais que surjam nos 
momentos de tensão (supervisores e gerentes). 
*Em caso de crise emocional em um profissional: acompanhe-o a um local ausente de estimulação crítica e facilite sua recuperação antes de 
retornar à tarefa por meio de primeiros socorros psicológicos. 
*Estabelecer sessões diárias da equipe multidisciplinar onde planejar o trabalho, a distribuição de tarefas, os objetivos comuns sejam 
verbalizados, expondo também as dificuldades e possíveis orientações para ação diante deles. A comunicação é fundamental. 
*Facilitar momentos de ventilação emocional, preferencialmente com apoio psicológico para sua contenção e ajuda na elaboração. 
*No caso de incidentes críticos, incentivar a possibilidade de realizar uma reunião de relaxamento. 
*Quando a situação voltar à “normalidade”, promover reuniões de equipe onde se facilite o agradecimento, o reforço positivo e a 
conscientização do significado do trabalho realizado. 
*Em havendo profissionais com treinamento adequado, pode ser realizado o debriefing. 
*Detecção de possíveis riscos psicossociais mantidos ou agravados e de trabalhadores que requeiram assistência psicológica. 
*Facilitar a reflexão, elaborar possíveis perdas e o aprendizado, conscientizando-se do crescimento como equipe. 

 

TRABALHADORES DA SAÚDE: 

*Pratique o agradecimento com os membros da sua equipe. 
*Pratique escuta ativa e empatia com seus colegas, assim como você, eles também enfrentam esse tipo de situação pela primeira vez, têm 
medo, insegurança e estão esgotados. 
*Seja compassivo com os outros, mas também consigo mesmo, cuide dos seus sinais internos e da autocrítica. 
*Permita-se sentir e expressar que não está bem, assim como para expor as situações que não lhe pareçam apropriadas, mas tente não usar 
linguagem derrotista e catastrófica, isso levará a emoções de derrota e impotência e impedirá a busca de soluções. Não confunda 
assertividade com agressividade. 
*Pensamentos intrusivos e antecipatórios ("vou me contagiar", "eu vou transmitir para minha família"...) são frequentes nessas situações, não 
se castigue por isso e procure se concentrar no aqui e agora, mantendo sua atenção ("agora o que estou fazendo é ... ") 
Em momentos críticos, pratique: inspire em 4 tempos - espere 4tempos – expire em 4 tempos; repita. 
*Cuide o máximo possível de hábitos saudáveis de sono, alimentação, higiene ... não se automedique e realize as atividades que 
normalmente funcionam para você manejar o estresse. 
* Ao chegar em casa tente desconectar-se, desfrute dos seus (manter medidas de proteção não significa distanciar-se emocionalmente 
deles), não se sobrecarregue com informações sobre o coronavírus e atenda apenas a fontes confiáveis 
*Às vezes, as respostas emocionais são intensificadas depois que nosso corpo é exposto continuamente a estresse elevado. Não se assuste, 
após o período crítico, se você se sentir mais emocionalmente instável. 
*Esteja ciente de seu estado emocional e permita-se sentir, expressar e compartilhar o que você viveu. 
*Recupere suas rotinas e mantenha-se ativo com objetivos de curto prazo; elaborar o que foi vivido levará tempo. 
*Reserve um tempo antes de tomar decisões relevantes. 
*Se após 4-8 semanas persistirem os sintomas que afetam sua vida pessoal ou profissional: o sono, se você revive involuntariamente 
momentos traumáticos, evita situações, sente-se em estado de alerta permanente ... não hesite em consultar um profissional. 
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