
CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL 
DOS (AS) TRABALHADORES (AS)
DO SUAS DURANTE A PANDEMIA

RECOMENDAÇÕES GERAIS
DE AUTOCUIDADO

A pandemia de Covid-19 nos impacta de maneira específiica e
diferenciada, SENDO COMUM aos indivíduos sentirem-se 
estressados e preocupados.

É provável que você e muitos de seus colegas estejam se 
sentindo sob pressão. O estresse e os sentimentos associados
a ele não indicam, em absoluto, que você seja fraco ou não seja
capaz de fazer seu trabalho. 

Durante esse período, cuidar da saúde mental e do bem-estar
psicossocial é tão importante quanto cuidar da saúde física.

REAÇÕES
EMOCIONAIS EM
SITUAÇÕES DE
ESTRESSE INTENSO
E PROLONGADO

Sempre que possível, dedique-se a 
atividades reconfortantes, divertidas e
relaxantes, como brincadeiras com seus
fiilhos, leituras, fiilmes, jogos de mesa e
conversas sobre assuntos cotidianos, 
que não a pandemia. 

Compreenda que o descanso adequado
resultará em melhor atenção às atividades
cotidianas.   

No trabalho, faça pausas para 
alogamento do corpo.    

2. DESCANSO 

Mantenha uma alimentação saudável, 
balanceada e regular. 
Mantenha-se hidratado. Beba água com
frequência.  
Evite bebidas açucaradas e alimentos
calóricos de baixo valor nutritivo.   
Durma, no mínimo, 8 horas para se 
recuperar da jornada de trabalho.    

1. NECESSIDADES BÁSICAS 

O descuido dessas necessidades básicas
põe em risco sua saúde física e mental, 
bem como sua capacidade de atenção.  



Observe e escute. Respeite as diferenças
entre os colegas. Alguns preferem não 
falar tanto, outros se sentem melhor e 
mais animados ao compartilharem as 
próprias experiências.  
Mantenha diálogos construtivos. 
Identifiique erros e defiiciências sem 
julgar as pessoas. Todos nós 
complementamos uns aos outros: os 
elogios são motivadores poderosos e 
redutores de estresse.

3. CONTATO COM 
COMPANHEIROS E COLEGAS 

Caso perceba algum colega em risco de 
sofrer um problema mental por estresse 
crônico, avise à equipe local do Núcleo 
de Saúde do Trabalhador ou busque a 
contribuição de alguém que possa ajudar.   

Mantenha ativa a sua rede socioafetiva, 
estabelecendo contato, mesmo que 
virtual, com familiares, amigos e colegas.  
Sempre que puder ou se sentir 
sobrecarregado, procure a família e 
os amigos por telefone e outros meios 
virtuais.

4. CONTATO COM A FAMÍLIA E 
OS AMIGOS 

Acompanhe e observe suas emoções e 
reações ao longo do tempo.   
É normal ter sentimentos desagradáveis 
em alguns momentos, é um sinal de defesa
diante do perigo. Reconheça seus sinais
de estresse e dê atenção a eles.
Caso tenha sentimentos permanentes de
exaustão, insônia, falta de apetite, tristeza
prolongada, pensamentos intrusivos e 
desesperança, peça ajuda a um colega ou
à equipe local do Núcleo de Saúde do 
Trabalhador.  

5. AUTO-OBSERVAÇÃO DE 
EMOÇÕES E SENTIMENTOS  

Use mecanismos de proteção psicológica, 
impondo limites a exposição às redes 
sociais e veículos de comunicação.   
Reduza o tempo que passa assistindo 
ou ouvindo coberturas midiáticas, 
principalmente nos momentos de 
descanso e antes de dormir.
As imagens e mensagens preocupantes 
aumentam o estresse e podem reduzir 
sua efetividade e o bem-estar geral. 

6. LIMITE A EXPOSIÇÃO A MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO  

Você pode criar voluntariamente, entre 
colegas, espaços de pausa e diálogo com
o propósito de expor emoções como 
inquietação, medo, culpa, tristeza e 
irritabilidade que estejam incomodando. 
Podem ser realizadas atividades de grupo
como rodas de conversa, contribuindo 
para a geração de um ambiente de 
confiiança e sigilo entre pessoas que 
vivem circunstâncias semelhantes.    
Compartilhar as emoções com pessoas 
que nos transmitem segurança e confiiança
ajuda a regular esses sentimentos.

7. ESPAÇOS DE PAUSA E DIÁLOGO  

Invista em exercícios e ações que auxiliem
na redução do nível de estresse agudo
como:
1) meditação;
2) leitura;
3) exercícios de respiração, entre outros.
   Todos são mecanismos que auxiliam a 
situar o pensamento no momento 
presente, bem como estimulam a retomada
de experiências e habilidades usadas em 
tempos difíceis do passado para gerenciar
emoções durante a pandemia.

8. AUTOCUIDADO  

Caso as estratégias recomendadas não 
sejam sufiicientes para o processo de 
estabilização emocional, busque auxílio
de um profiissional de Saúde Mental para
receber orientações específiicas.

PERMITA-SE PEDIR AJUDA!

O Núcleo de Saúde do Trabalhador da SEMPRE/GGSUAS se coloca à disposição 
para diálogo, escuta e orientações que possam contribuir para a promoção da 
saúde no ambiente de trabalho. Contatos: 3202.2292/2218, por e-mail: 
vigilancia.st@salvador.ba.gov.br / gestao.trabalho@salvador.ba.gov.br

Núcleo de Saúde do Trabalhador
Gerência de Gestão do SUAS


