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Declaração de isenção de responsabilidade  

 

A informação apresentada nesta página ou nos documentos baseia-se nos conhecimentos atuais e em informação 

que se limita à experiência da Médicos Sem Fronteiras, pelo que está condicionada à situação atual, urgente e 

excecional decorrente da epidemia de Covid-19.  

 

Estas informações são soluções adaptadas, provisórias e excecionais, tendo em conta a falta de soluções 

homologadas e que cumpram os padrões exigidos, pelo que devem ser usadas apenas na ausência de 

informações, protocolos, procedimentos ou materiais homologados previstos pelas normas da Organização 

Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde.  

 

Estas informações são publicadas para intensificar, ampliar e acelerar a resposta dos responsáveis e profissionais 

de saúde e pessoas da sociedade civil que estão envolvidos na resposta à epidemia.  

 

Estas informações não substituem a assistência médica profissional, nem as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde. 

 

A Médicos Sem Fronteiras não se responsabiliza pela correta implementação nem pelos resultados das soluções 

propostas nestes documentos. 

 

Médicos Sem Fronteiras 



Stress 

O que é o stress? 

O stress é a reação do corpo a qualquer mudança que exija uma adaptação.  
 
O corpo reage a essas mudanças com respostas físicas, mentais e emocionais. 
 
O stress é uma parte normal da vida. 
  
Uma pessoa pode experimentar o stress proveniente do ambiente, do corpo e 
dos pensamentos. 
 



Stress 

E o stress é sempre negativo? 

O stress pode ser uma resposta útil, pois estimula competências como a atenção e a 
capacidade de raciocinar rápido.  
 
Em muitas pessoas, pode ser um estímulo motivador que os leva a agir e tomar decisões 
complexas num curto espaço de tempo. 
 
No entanto, as pessoas podem ficar sobrecarregadas pelo stress, o que pode começar a 
ter impacto na sua capacidade de lidar com os problemas do dia-a-dia. 



Stress 
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Causas de stress 

Volume de trabalho 

Risco de infeção 

Equipamento de proteção 
pessoal 

Desesperança 
Dano moral 

Estigma 

Quebra na rede social 



Fatores de risco e protetores 

Juventude 

Sexo feminino 

Pais de uma criança dependente 

Comunicação clara e efetiva 

Chefias e colegas apoiantes 

Descanso adequado 

Ter um familiar infetado 

Apoio psicólogico e prático  

Fatores de risco Fatores protetores 

Doença física ou mental prévia 

Rede social 



Que reações podemos esperar? 

Os sintomas expectáveis podem ser agrupados em 4 categorias:  

Reações expectáveis 

Emoções Pensamentos 

Comportamento Corpo 



• Ansiedade 
• Irritabilidade 
• Tristeza 
• Sentir-se atordoado 
• Incapacidade de sentir 

Emoções 

• Pensamentos negativos 
• Problemas de concentração 
• Pesadelos 
• Não querer falar sobre 
determinados assuntos 

Pensamentos 

• Nervosismo constante 
• Sobressaltos 
• Episódios de choro 
• Agressividade 
• Comportamentos de risco 
• Evitamento de determinados 
lugares 

Comportamento 

• Problemas de sono e apetite 
• Respiração rápida e superficial 
• Sintomas corporais 
          - palpitações 
          - tonturas 
          - dores de cabeça 
          - dores generalizadas 

Corpo 

Reações expectáveis 



Stress 

    Sintomas relevantes 
de stress  

     Perturbações 
mentais 

Stress  

Reações expectáveis 



O que Fazer para Prevenir 
Problemas de Saúde Mental e 
Promover o Bem-estar Psicológico? 



As instituições têm um papel 
fundamental na promoção  
do bem-estar psicológico  
dos seus funcionários 



Organizações e Promoção do Bem-estar 
Psicológico de Funcionários 
Medidas Estruturais 

Horários de trabalho 
adequado 

Disponibilizar equipamento de 
proteção individual 
 

Proteger pausas e 
períodos de descanso e 
relaxamento 

Promover o trabalho em equipa 
e/ou díades (colocando menos 
experientes com mais experientes) 

Implementar Medidas 
de Prevenção e 
Controlo de Infeção 
(PCI) e novos 
protocolos de trabalho 
 

Assegurar uma sala para 
descanso e recuperação 
 
 



Organizações e Promoção do Bem-estar 
Psicológico de Funcionários 
Comunicação 

Envolver os funcionários 
no planeamento das 
alterações de 
procedimentos 

Reuniões regulares para 
gestão, e de supervisão 
 

Comunicar decisões às 
equipas atempadamente 

Espaço para discussão de 
regular para trabalhadores 
partilharem dúvidas, 
preocupações, sugestões, 
gestão de stress, etc. 

Antecipar e comunicar 
sobre eventos que é 
expectável que causem 
ansiedade/medo 

Estabelecer um mecanismo 
para reportar de problemas 



Organizações e Promoção do Bem-estar 
Psicológico de Funcionários 
Capacitação e Formação 

Formações de COVID-19, 
primeiros socorros 
psicológicos, 
comunicação de más 
notícias, autocuidado e 
gestão de stress 

Promover autoeficácia- 
Certificar que a 
informação foi absorvida 
e corretamente 
percebida 
 

Promover segurança - 
Disponibilizar 
informação correta, 
fidedigna e atualizada 
 

Implementar 
mecanismos de 
formação e informação 
das famílias dos 
trabalhadores 
 



Organizações e Promoção do Bem-estar 
Psicológico de Funcionários 
Orientação Psicossocial na Gestão de RH 

Monitorizar estado 
emocional de 
funcionários e identificar 
aqueles em situação de 
maior vulnerabilidade/ 
tensão 

Apreciar o trabalho e o 
esforço dos trabalhadores  
 

Promover um ambiente 
de apoio e suporte entre 
colegas  

Promover um sentimento 
Positivo e de Esperança 

Reforçar a necessidade 
de autocuidado 
 

Disponibilizar ou informar 
sobre formas de acesso a 
apoio psicológico 



Recomendações de  
Autocuidado e Gestão de Stress para 
Trabalhadores de Primeira Linha 



Passo 1 
Autocuidados e Gestão de Stress 
Fazer uma Autoavalição 

Quais são os meus 
sinais iniciais de 

excesso de 
trabalho? 

O que é que eu 
faço diariamente 

em termos de 
autocuidado? 

E semanalmente? 

O que é que eu 
costume fazer 
quando estou 

excessivamente 
stressado(a)? 



Passo 2 
Autocuidados e Gestão de Stress 
Planear 

O que é que eu posso fazer para mudar a minha rotina? 

Como é que eu vou implementar estas novas estratégias? 

Que desafios e problemas antecipo na implementação do meu 
plano de bem-estar? 

Isto está a resultar para mim? Continua a fazer-me sentido? 



Recomendações para a Gestão da minha 
Rotina Profissional 

Olhar p o COVID-19 
como um maratona, 
não um sprint 

Criar uma rede de suporte 
com os colegas. Procure 
apoio junto dos colegas 
mais experientes. 

Proteger pausas e 
períodos de descanso e 
relaxamento 

Expressar junto dos 
supervisores necessidades 
de formação/supervisão, os 
seus limites, preocupações 
e insatisfações. 

Conhecer limites e não 
colocar objetivos 
demasiado exigentes 
 

Comunique de forma 
construtiva e positiva com 
a sua equipa 
 



Recomendações para a Gestão da Saúde 
Física 

Mantenha uma rotina 
de sono. Implemente 
medidas de higiene do 
sono 

Faça exercício físico 

Dieta saudável Evite o consumo 
excessivo de tabaco, 
cafeina, álcool ou outras 
drogas 

Beber muitos fluídos, 
especialmente água 
 



Recomendações para a Gestão do  
Bem-estar Mental 

Mantenha contacto 
com família e amigos. 
Tente falar todos os 
dias com uma pessoa 
de confiança. Use 
grupos WhatsApp de 
apoio. 

Aceite e reconheça as 
seus pensamentos, 
pesadelos, emoções e 
preocupações. Não 
desvalorize. E expresse-os 
 

Limite a exposição aos 
media e utilize fontes 
de informação fiáveis. 
Não fale 
constantemente sobre 
o COVID-19. 



Recomendações para a Gestão do Bem-
estar Mental 

Eu posso controlar 
  
• Como comunico com 
os outros 
• Seguir as medidas de 
proteção 
• A informação que 
partilho com os outros 

Fora do meu controlo 

Alguém morrer 
por COVID-19 

Como os 
outros agem 

Resposta do 
Governo 

Famílias 
passarem 

por 
dificuldades 
financeiras 



Recomendações para a Gestão do Bem-
estar Mental 

Pense e utilize 
estratégias que utilizou 
em situações desafiantes 
no passado para gerir o 
stress 

Faça atividades manuais e 
criativas 

Promova o humor –
partilhe histórias 
engraçadas, piadas e 
anedotas 

Tente fazer todos os dias uma 
atividade que lhe dê prazer 

Faça atividades de 
relaxamento 



Passo 3 
Autocuidados e Gestão de Stress 
Procurar Suporte 

A quem posso pedir apoio 
para o plano de bem-

estar? 

Com que frequência 
posso ver junto deles se 
acham que o meu plano 

de bem-estar está a correr 
ebm? 

Quando procurar ajuda 
especializada? 



Quando recorrer a ajuda especializada?  
 

Humor alterado 

Queixas físicas 
sem explicação 
médica 

Dificuldade em 
descansar e 
relaxar 

Queixas 
prolongadas no 
tempo, sentidas 
como relevantes e 
com impacto na 
vida quotidiana 

 
 

SNS24 – Linha de Aconselhamento Psicológico por Telefone 
 

 808 24 24 24  
 
 

tel: 808 24 24 24


OBRIGADO 


