
O AUTOCUIDADO EM SITUAÇÕES DE STRESS 

- Lembre-se que o seu trabalho é essencial.    

 

- Cuide-se, para cuidar melhor dos outros.   

 

- Sentir-se stressado, com medo, sobrecarregado, 

frustrado ou triste, nestas situações é normal. 

Não significa que não seja capaz de fazer o seu 

trabalho. 

 

- Reconheça os seus limites.   

 

- Peça ajuda. 

A TUA SAÚDE NÃO É UM 

LUXO, É UMA NECESSIDADE 

O QUE NOS AFECTA PSICOLÓGICAMENTE NO 

NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO?  

- Testemunhar e ouvir experiências traumáticas tem 

um impacto psicológico. 

- Estar perante o risco de contágio  

- Estar perto da morte  

- Dilemas éticos, etc.    

 

 

A regulação emocional e redução do stress são 

estratégias que não precisa separar do seu dia a dia.   

 

A falta de descanso aumenta o risco de esgotamento 

físico e mental. 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


O AUTOCUIDADO EM SITUAÇÕES DE STRESS 

ATITUDES A PROMOVER ATITUDES A EVITAR 

- A nível físico: cuide da sua dieta, faça exercícios, 

descanse. Evite hábitos tóxicos.    

 

- A nível emocional e relacional: mantenha-se 

conectado e partilhe. Seja compreensivo consigo 

mesmo. Faça atividades de lazer.    

 

- A nível espiritual: pratique de acordo com as suas 

crenças.   

 

- A nível profissional: saiba como se proteger, 

procure informações verdadeiras, mantenha atitudes 

positivas, coopere (impulsionar o trabalho em equipa) 

conquistas. 

- Aumentar o consumo de álcool uma vez que 

pode provocar depressão, dependencia de 

substâncias e problemas familiares. 

 

- Fumar mais ou consumir outras substâncias, 

uma vez que povocam efeitos negativos na tua 

saúde, e em certos casos podem aumentar o nivel 

de ansiedade. 

 

- Falar constantemente sobre COVID-19.  

SER CONSCIENTE das suas vulnerabilidades e de factores 

desencadeantes, e CONSIDERAR A POSSIBILIDADE DE PEDIR 

AJUDA PROFESSIONAL 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


O AUTOCUIDADO EM SITUAÇÕES DE STRESS 

CIRCUITOS DE EXERCÍCIOS PARA GERIR O STRESS 

Reaçize durante durante 5 minutos os seguintes movimentos de forma consciente. 

Sequência de posturas 

Rotações do pescoço Rotações dos ombros 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


O AUTOCUIDADO EM SITUAÇÕES DE STRESS 

CIRCUITOS DE EXERCÍCIOS PARA GERIR O STRESS 

RESPIRE: 

 

- Tome consciência da sua respiração, ajuda-o a 

relaxar.    

 

- Pratique exercícios de respiração profunda, pois 

ajudarão a acalmar-se de forma quase 

instantânea.  

 

- Quando faz esse tipo de respiração, a quantidade 

de oxigénio que chega ao seu cérebro aumenta e 

promove um estado de paz que tanto precisa. 

 

 VEJAMOS COMO PODE FAZER: 

 

1. Comece a respirar pelo abdómen e suba 

lentamente pelas costelas até o peito.   

 

2. Solte o ar o mais devagar que conseguir, 

começando pelo abdómen também.  

 

3. Faça várias repetições, e solte o ar cada vez 

mais lentamente. 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
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