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1   Saúde mental e a pandemia de Covid-19

PROFISSIONAIS DE SAÚDE,

CHEFIAS E SUPERVISORES DA SAÚDE 

Os profissionais de saúde continuam trabalhando no 

enfrentamento da pandemia da Covid-19, sendo muitas 

vezes submetidos a aumento de carga de trabalho e a 

situações adversas, que nos lembram sobre a importância 

dos cuidados em saúde mental. 

Carga de trabalho excessiva e isolamento são 

frequentemente relatados, tornando os profissionais 

vulneráveis à exaustão física, medo, alterações do humor 

e problemas no sono. 

As respostas emocionais e comportamentais fazem parte 

de uma resposta adaptativa natural à alta carga de 

estresse, o que requer estratégias adaptativas e 

autocuidado.  

O sentimento de ansiedade, especialmente para 

trabalhadores da saúde, frente à incerteza do cenário 

atual, é normal e pode nos motivar a proteger a nós 

mesmos e aos outros, bem como a aprender mais sobre a 

pandemia.
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O estresse e as sensações associadas com esse quadro não 

significam fraqueza ou que você seja incapaz de fazer o seu 

trabalho. O gerenciamento da sua saúde mental e o seu 

bem-estar psicossocial são cruciais para a manutenção de 

sua saúde física.

Cuide de você. Tente utilizar métodos para lidar com a 

situação como, fazer pausas e descansar entre os seus 

turnos de trabalho e até mesmo tirar um momento para si 

dentro do expediente. Tenha atenção ainda aos seus 

alimentos para manter uma dieta saudável, faça exercícios 

físicos e fique em contato com a família e com os amigos. 

Treinamento adequado e uso de EPIs ajudam a sentir 

segurança para lidar com o trabalho diário. 

Procure ter boas noites de sono, já que este é essencial para 

manter a capacidade de atenção concentrada e as 

habilidades de tomada de decisão.

Evite formas disfuncionais de lidar com o estresse como o 

uso de tabaco, álcool ou outras drogas. Em longo prazo, 

eles pioram o seu bem-estar físico e mental. Este é um 

cenário sem precedentes para muitos trabalhadores 

especialmente aqueles que nunca participaram de 

respostas semelhantes a uma crise ou pandemia. Não 

estamos numa corrida, esta é uma maratona. 
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Alguns profissionais de saúde podem estar sendo evitados 

pela família por causa do medo de contaminação e 

estigmas. Isso pode fazer com que a situação que você já 

enfrenta se torne ainda mais difícil. Se possível, continue 

conectado com seus entes queridos. O contato virtual é 

uma forma de contato. Procure seus colegas e seus 

supervisores para esse apoio social. Você poderá descobrir 

que eles estão tendo experiências semelhantes e 

vivenciando o mesmo que você.

Descubra e se informe sobre o apoio às pessoas com 

COVID-19 e os recursos dos quais elas precisam. Procure 

fazer a ponte entre as pessoas que precisam e os serviços 

disponíveis. Isso é crucial para quem precisa de apoio 

psicológico ou de saúde mental. O estigma associado a 

problemas mentais pode causar estresse. O Guia de 

Intervenção Humanitária inclui diretrizes (clique aqui) 

clínicas para lidar com as condições prioritárias de saúde 

mental e pode ser usado por profissionais gerais de saúde. 

Na comunicação com outros, seja simples. Muitas pessoas 

podem ter dificuldades para entender as mensagens por 

causa de deficiências cognitivas, visuais e físicas. As 

formas de comunicação que não sejam só escritas precisam 

ser utilizadas. Se você é líder da sua equipe, ou chefe do 

hospital e está em contato com o público e com os 

pacientes, pense nisso.

Tratamentos em saúde mental oportunos devem ser 

fornecidos para aqueles que apresentam sofrimento 

psíquico mais grave, incluindo psicoterapia e/ou 

tratamento farmacológico com profissional especializado, 

como psiquiatras e psicólogos. Profissionais em contato 

indireto com o manejo da COVID-19, assim como pessoas 

afastadas da atuação em saúde, podem manifestar sinais 

de trauma causado pela compaixão intensa por aqueles 

que sofrem. Esse quadro, denominado de trauma vicário, 

pode apresentar sintomas como alterações no sono, nos 

hábitos alimentares, no humor, além de fadiga, medo 

intenso e outras manifestações emocionais. É importante 

procurar ajuda para cuidar precocemente do quadro, 

evitando agravamento e cronificação dessas condições. 
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Whatsapp

85 8439.0647
Atendimento de 

apoio emocional e psicológico.

Clique e envie uma mensagem.

https://tinyurl.com/y6v6tfnz
https://api.whatsapp.com/send?phone=5585984390647&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20novo%20coronavirus.


18. Embora haja muitas evidências de que ter um supervisor que forneça suporte protege 

a saúde mental da equipe, os supervisores também são humanos. Os gerentes e chefes de 

equipe também enfrentam as mesmas pressões que os supervisionados, além de um maior 

fardo causado pelo papel de liderança. Por isso, é importante que todos os recursos estejam 

ao alcance de quem precisa, trabalhadores e chefes e que os últimos possam ser um modelo na 

mitigação do estresse.  

14. Mantenha todo o pessoal protegido de estresse crônico e de uma saúde mental 

precária para que possam desempenhar seu trabalho da melhor maneira. Lembre-se que a 

situação atual não terminará da noite para o dia. Seu papel é conciliar ações imediatas com 

estratégias de médio e longo prazo. 

15. Assegure uma informação de qualidade e fidedigna para todo o pessoal da equipe. Faça 

uma rotação no pessoal das áreas mais estressantes para as menos estressantes. Coloque 

funcionários com menos experiência para trabalhar com os mais experientes. O Sistema de 

apoio e boas relações entre colegas ajuda a melhorar o ambiente de trabalho, reduzir o 

estresse, além de promover procedimentos seguros. Aqueles trabalhadores que têm que ir às 

comunidades, devem ir em dupla. 

16. Inicie, encoraje e monitore as pausas no trabalho. Implemente tabelas flexíveis para o 

pessoal que está diretamente afetado ou tem um membro da família impactado pelo estresse 

ou algum trauma. Assegure-se que você está criando espaço para que os colegas forneçam 

apoio social uns aos outros. 

17. Se você ocupa uma posição de liderança num estabelecimento  de saúde, viabilize o 

acesso e se assegure de que os funcionários possam utilizar os serviços de apoio psicossocial 

e mental. Ações educacionais breves para promoção da saúde mental junto à equipe também 

podem ajudar.  

LÍDERES DE EQUIPE E SUPERVISORES 

EM POSTOS DE SAÚDE   
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HOTSITE CORONAVÍRUS INTEGRASUS

Whatsapp

85 8439.0647

Atendimento de 

apoio emocional e psicológico.

Clique e envie uma mensagem.

https://coronavirus.ceara.gov.br/
https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-coronavirus/coronavirus-ceara
https://api.whatsapp.com/send?phone=5585984390647&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20novo%20coronavirus.


25. Comunique-se com a equipe regularmente de maneira simples e clara. Utilize vídeos e 

reuniões. Ajude-os a expressar suas preocupações e os escute. 

19. O gerentes sênior devem observar os mais jovens e verificar como estão se saindo. 

Caso apresentem sinais de menor eficácia por problemas de saúde mental, isso poderá afetar 

diretamente a capacidade do profissional e da equipe, sendo imprescindível a detecção 

precoce e o adequado oferecimento de ajuda profissional. 

24. Não se cobre pois você não precisa ter todas as soluções o tempo todo. Você terá de 

lidar com a incerteza e receios da sua equipe, então seu bem estar é importante. Seja 

compassivo consigo mesmo. Uma equipe de psicólogos pode lhe ajudar. 

22. Por fim, tente assegurar que o fornecimento essencial de medicamentos em todos os 

níveis de cuidados. As pessoas vivendo com doenças e síndromes como epilepsia precisam de 

medicação constante e não podem ter interrupções. 

20. Oriente os profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, motoristas de ambulâncias, 

voluntários, professores, diagnosticadores e líderes comunitários em quarentenas como 

oferecer apoio emocional básico para as pessoas afetadas, com base na utilização de um kit de 

primeiros socorros emocionais. 

21. Gerencie a saúde mental dos pacientes e as queixas neurológicas como delírio, psicose, 

ansiedade severa e depressão, nas áreas de emergência ou de clínica geral. Um pessoal 

treinado corretamente talvez tenha que ser mobilizado para essas áreas. 

23. Líderes e supervisores devem agir com clareza e falar da situação em que se encontram 

com seus funcionários. O mais importante é estar disponível e apoiar, não esquecendo dos 

intervalos de descanso. 
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