
  



  



  



  



  



  



  



 



PORTANTO, 
RECOMENDA-SE:  

• Procure entender e respeitar o que 
você sente! 

• Considere que você talvez 
nãoconsiga dar conta de tudo! 

• Observe como está se 
sentindofisicamente e 
psicologicamente; 

•Tente entender seus sentimentos e 
emoções. 

• Converse com os outros, 
procuresaber como estão se 
sentindo e que formas estão 
encontrando para manter-se 
estáveis! 

• Compartilhe suas 
experiências!Dialogue! 

• Fique atento ao seu próprio limite! 

• Cuide do seu trabalho, junto 
comseus colegas de trabalho, 
inclusive a chefia e outros atores! 

• Não se isole! Você não está sozinho, 
não se distancie dos colegas de sua 
equipe, de seu coletivo de trabalho! 

• Todos podem se interessar 
ecolaborar com as mudanças 

necessárias na organização e gestão do 
trabalho! 

• Peça ajuda, quando for necessário! 

07 CONSIDERAÇOES FINAIS  

Algumas organizações de saúde, universidades e 
centros de pesquisa vêm oferecendo serviços de 
acolhimento e suporte psicológico para profissionais de 
saúde. Como dissemos, consideramos importantes 
essas iniciativas, mas reiteramos a importância da 
constituição e/ou desenvolvimento dos espaços 
públicos de expressão, discussão e deliberação sobre o 
trabalho (mesmo que de forma remota, considerando 

o atual momento).  

Diante dos desafios presentes e futuros que se 
colocam, esses espaços podem proporcionar a 
elaboração coletiva de novas estratégias de 
enfrentamento, novos aprendizados, novas parcerias, 
novos modos saudáveis de trabalhar e de viver.  
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