
RECOMENDAÇÕES PARA GARANTIR O BEM-ESTAR 
FÍSICO E MENTAL DE QUEM ATUA NA LINHA DE FRENTE 9

TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS 

Orientações para profissionais de saúde e de apoio

Orientações para gerentes e líderes de equipe

Fonte: Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of Covid-19 Outbreak, fevereiro de 2020. Diretrizes do Comitê Permanente Interagências (IASC) 
elaboradas pelo Grupo de Referência do IASC sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Ambientes de Emergência. Traduzido e adaptado para o 

português pela equipe de Saúde do UNICEF Brasil. Produção editorial/parceria institucional: Cross Content. 

Juntos, com dedicação e comprometimento, vamos superar a crise  

Apoio
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Administre seu estresse — Em um cenário de incertezas, medo e alta 
demanda, é natural que as preocupações afetem seu bem-estar mental 

no dia a dia. Lidar bem com as pressões é tão importante 
quanto cuidar de sua saúde. 
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Permaneça conectado, mesmo que virtualmente, com 
amigos e familiares — Infelizmente, alguns trabalhadores da saúde 

podem sofrer distanciamento por parte da família ou da comunidade devido 
ao estigma relacionado à covid-19. Isso pode tornar ainda mais difícil 

uma rotina que já é desafiadora. Procure acionar seus colegas, 
superiores ou outras pessoas em quem confie para 

compartilhar sentimentos e obter apoio. Eles também podem 
estar tendo experiências semelhantes às suas. 

Acesse serviços de saúde mental e de apoio psicossocial por telefone 
ou outras opções de serviço remoto — Fique atento a sintomas como 

instabilidade de humor, irritabilidade, sensação de ansiedade ou de 
esgotamento crônico, dificuldade em relaxar durante os períodos de 

descanso ou mesmo queixas físicas inexplicáveis. O estresse crônico pode 
afetar seu bem-estar mental e seu trabalho e perdurar mesmo depois da 

crise. Procure seu superior ou uma pessoa próxima para garantir que 
você receba suporte adequado.

Cuide de sua saúde física e mental — Garanta o descanso durante o 
trabalho ou entre turnos, alimente-se de forma saudável, pratique atividades 

físicas e mantenha contato virtual com a família e os amigos. Evite 
comportamentos nocivos, como fumar ou consumir álcool ou outras drogas.  
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Mantenha toda a equipe protegida contra o estresse crônico e 
problemas de saúde mental — Procure criar um ambiente de trabalho 

acolhedor. Tanto os profissionais de saúde quanto os de apoio terão, 
dessa forma, mais capacidade para desempenhar suas funções. 
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Garanta uma comunicação de qualidade e informações atualizadas 
e precisas para todos os funcionários — Isso pode ajudar a atenuar as 

preocupações e incertezas deles e dar uma sensação de 
maior segurança para a equipe. 
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Monitore de forma regular o bem-estar geral de 
sua equipe — Estimule os profissionais a conversar sobre 

seus sentimentos e necessidades. Assegure que haja um espaço 
regular, coletivo ou individual, para que cada um expresse 

preocupações e esclareça dúvidas. Também incentive o apoio 
entre colegas e preste atenção especial aos membros da equipe 
que você sabe que estão com dificuldades em sua vida pessoal, 

têm problemas de saúde mental ou não têm apoio social, tomando 
todo cuidado para não quebrar a confidencialidade.
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Assegure que todos tenham 
um tempo para descansar — É 

importante garantir que a equipe tenha 
o descanso que precisa. Ter um tempo 

para relaxar é fundamental para 
implementar as atividades de 

autocuidado e para o bem-estar 
físico e mental de todos.
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Administre seu estresse — Siga as 
mesmas recomendações descritas 

nos itens 1 a 4 e invista em 
estratégias de autocuidado para 
reduzir o próprio estresse. Nesse 
contexto, é comum sentir uma 

pressão adicional devido 
ao nível da responsabilidade 

da sua função.
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