
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 
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