
CARTILHA DE ENFRENTAMENTO DO

ESTRESSE
DA COVID-19 PARA 
TRABALHADORES DA SAÚDE



A pandemia da COVID-19 tem implicações sociais, 
psicológicas, econômicas, políticas e sanitárias 

que afetam a vida de todos nós. Essa situação exige 
um grande esforço para lidar com os sentimentos 
e emoções decorrentes das mudanças de rotinas de 
vida e trabalho. No caso dos trabalhadores da saúde, 
o impacto emocional requer uma atenção especial. 

Particularmente no ambiente hospitalar, a sobrecarga 
de trabalho e informações, a exposição contínua 
a riscos de saúde e o cuidado nas medidas de dis-
tanciamento físico podem levar o trabalhador a achar 
que não conseguirá fazer as coisas do seu jeito, pensar 
que não poderá fazer as coisas que deve, que não será 
capaz de lidar com os desafios ou que não conta com 
o apoio necessário de pessoas que são significativas 
no ambiente  do trabalho, em casa e na sociedade.

Os trabalhadores da saúde podem apresentar 
reações de estresse e ansiedade frente à experiência 
de ter que trabalhar em um ambiente que apresenta 
muitas dificuldades. O medo de contaminação e o 
cansaço físico e mental são normais nesse contexto, 
sendo todos desafiados na sua capacidade de 
autorregulação, de manter a calma e controlar seus 
impulsos e reações emocionais. Estamos, afinal, em 
uma situação de incertezas e de ameaça à vida e à 
nossa percepção de controle.  

A Psicologia tem conhecimento científico sólido que 
permite compreender essas reações e tem orientações 
que podem ser úteis para lidar com elas. 

O bem-estar emocional dos trabalhadores da saúde 
é importante para manter a saúde física e mental, bem 
como para manter o sistema de saúde funcionando. 
É possível ajudar os outros se, primeiro, garantir 
a própria segurança e integridade física e emocional.



SINAIS FÍSICOS:

Falta de ar (na ausência de um resfriado 

ou outro problema respiratório).

Dor de cabeça.

Dores musculares.

Dores em geral sem causa aparente.

Aumento dos batimentos cardíacos.

Alterações drásticas do apetite e do sono 

(falta ou excesso).

Má digestão.

Sensação de “queimação” ou “peso”

no estômago.

Diarreia.

Prisão de ventre.

Cansaço e falta de “energia”.

Dificuldade para se recuperar a energia 

depois de um dia de trabalho.

Tensão muscular.

Tremores.

Intensificação de problemas de saúde 

que já existiam.

SINAIS EMOCIONAIS:

Emoções excessivas e persistentes de tristeza, 

raiva, culpa, medo ou preocupação.

Humor deprimido.

Desânimo.

Irritação ou sentir que está com “os nervos 

à flor da pele”.

Ter reações exageradas sem querer.

Indiferença afetiva (uma sensação 

de “tanto faz”, de estar “frio” afetivamente).

SINAIS COMPORTAMENTAIS:

Discussões e perda de paciência com as pessoas.

Evitar expressar e compartilhar sentimentos.

Aumento ou abuso de substâncias (remédios, 

álcool, cigarro e drogas).

Violência.

Agitação.

SINAIS COGNITIVOS:

Dificuldade de lembrar informações 

e ter “brancos” de memória.

Dificuldade para se concentrar nas tarefas.

Dificuldade de tomar decisões.

Confusão.

Pensamentos repetitivos e intrusivos (que 

“invadem a mente”) sobre temas desagradáveis. 

COMO RECONHECER OS SINTOMAS DE ESTRESSE E ANSIEDADE?
Cada pessoa possui reações diferentes de estresse 
e ansiedade, mas os sintomas mais comuns incluem:

CASO SINTA QUE PRECISA DE AJUDA ESPECIALIZADA, consulte Psicólogos que 

realizam atendimentos on-line  no endereço: https://e-psi.cfp.org.br/

EM CASO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO INTENSO, você também pode contar com

o Centro de Valorização da Vida (CVV) para apoio emocional pelo telefone 188.

Projeto “Enfermagem Solidária” do Conselho Federal de Enfermagem, com apoio 

psicológico 24 horas por dia, de forma gratuita. htpps://www.cofen.gov.br 

no canto inferior direito há um chat. 

Na cidade do Rio de Janeiro, o Projeto “Saúde na Escuta” para oferecer 

assistência psicológica aos profissionais da rede municipal de saúde. 

https://sites.google.com/view/consultavirtual/in%C3%ADcio
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO PARA REDUZIR O ESTRESSE E A ANSIEDADE
No trabalho, lidamos com as demandas e os recursos 
disponíveis. Temos prazos e uma carga de trabalho 
definidos. Quando essas demandas são excessivas, 
há um desequilíbrio que pode levar a um quadro de 
exaustão, com sintomas de ansiedade e depressão, 
por exemplo. Inicia-se, assim, um processo que pode 
prejudicar a saúde física e mental.  
 
Contudo, nem todas as demandas do trabalho 
levam à exaustão, pois podem ser percebidas como 
um desafio e estarem associadas a um sentimento 
de satisfação, com o alcance de metas propostas. 
Temos recursos pessoais e estratégias de enfren-
tamento para lidar com as demandas, além dos 
próprios recursos materiais que o serviço deve dispor, 
como insumos, dinheiro, equipamentos de proteção 
individual (EPIs). 

Esse balanço entre a demanda e os recursos pessoais 
e do serviço explicam porque algumas pessoas 
entram em exaustão e outras não, mesmo diante da 
mesma alta carga de trabalho. 

Quando nos sentimos estressados e ansiosos, 
podemos apresentar respostas automáticas, invo-
luntárias, de reação à situação. Sentimos que 
temos pouco controle sobre nossos pensamentos, 
sentimentos, comportamentos e até sobre nossas 
reações físicas, como o coração acelerar, suar 
muito, ficar com tontura, ter crise de choro, sentir-se 
paralisado. Podemos ter pensamentos repetitivos, 
que invadem nossa mente de forma automática, 
atrapalhando fazer as atividades cotidianas, como 
conseguir dormir ou prestar atenção em algum 
assunto ou nas atividades de trabalho, por exemplo. 
Nessas situações, sentimos mais dificuldade de 

autocontrole para lidar com os acontecimentos 
estressantes, com as demandas e relacionamentos 
no trabalho. 
 
Contudo, temos também respostas voluntárias, de 
maior controle sobre nós mesmos frente às situações 
estressantes. Essas respostas podem ou não ajudar 
a enfrentar os problemas. Por exemplo, certos 
comportamentos voluntários, como culpar os outros, 
não assumir nossas responsabilidades, fugir ou adiar 
certas decisões e ações, brigar, não ajudam nos 
relacionamentos e têm resultados pouco saudáveis 
física e emocionalmente ao longo do tempo. 

Por outro lado, se apresentarmos respostas mais 
adaptativas, que ajudam a solucionar problemas 
e a regular nossas emoções, podemos superar as 
dificuldades mais facilmente. Fazer exercícios de 
respiração, meditação e relaxamento, por exemplo, 
ajudam a focalizar nossa atenção, a pensar de forma 
mais clara e a controlar nossas respostas involuntárias, 
como o aumento dos batimentos cardíacos, entre 
outros efeitos saudáveis. Fazer chamadas de vídeo 
para pessoas significativas, que nos entendem e nos 
apoiam, ajuda no bem-estar emocional. A empatia 
e a compaixão também ajudam a aliviar o estresse. 

Esses comportamentos adaptativos, anteriormente 
citados, podem promover a sensação de proximidade, 
mesmo estando longe fisicamente. As relações com os 
outros são muito importantes, pois desde pequenos 
aprendemos a enfrentar situações desafiadoras e 
estressantes com o apoio das pessoas que estão à 
nossa volta. Por isso, cuide das suas relações, pois 
ter apoio e ajuda dos outros é particularmente 
importante nas situações de crise.
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O aumento na carga de trabalho me deixa exausto.

Tenho problemas de atenção e medo de esquecer os procedimentos.

As notícias e informações desencontradas sobre a doença e seu tratamento 

me sobrecarregam.

No trabalho, sinto-me incapaz de controlar minhas emoções.

Tenho dificuldades em acompanhar as mudanças frequentes nas políticas 

de saúde.

Tenho dificuldades para explicar as precauções necessárias de maneira clara para 

a população de risco, como idosos.

Quero ser ativo no trabalho, mas de alguma forma não consigo.

Eu luto para encontrar algum interesse pelo meu trabalho.

Sinto medo de reviver a experiência de epidemia ou doença anterior.

Tenho dificuldades de manter minhas rotinas usuais.

Sinto-me sobrecarregado com os cuidados com a família, 

que limitam o meu trabalho.

Medo de contrair a doença e ser vetor de transmissão.

Enfrento dificuldades com o sono e a alimentação.

Sofro com dores de cabeça, musculares, intestinais e/ou no peito.

Acho difícil recuperar minha energia depois de um dia de trabalho.

DIFICULDADES PARA SE SENTIR COMPETENTE
Dar conta da minha vida - sentir-me competente 
e eficaz no que faço.

NOSSO DESAFIO
Nos quadros a seguir, você encontrará situações que podem ser estressantes para você 

e as formas adaptativas e mal adaptativas de se lidar com elas.

Você pode assinalar as formas com que vem lidando com o estresse 
quando se depara com essas situações, para poder visualizar suas respostas.

Esperamos que você lide melhor com os estressores.
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Evite ser sua própria fonte de estresse.

Se estiver tendo problemas em seguir rotinas antigas, evite ser muito crítico consigo mesmo. 

Procure entender os motivos que fizeram você não conseguir seguir seu planejamento 

e criar novas rotinas possíveis de serem atendidas.

Não duvide das competências que desenvolveu até agora, mas se está com dúvidas em algum processo 

ou procedimento, procure informações para a tomada de decisão.

Evite ficar checando as mídias sociais, lendo os jornais e ouvindo notícias, para não haver sobrecarga 

de informações. Excesso de informações pode deixá-lo mais estressado e ansioso, é importante delimitar 

um momento específico do dia para isso.

Evite ao máximo o excesso de álcool, a automedicação e outras substâncias com o intuito 

de se afastar dos problemas.

Faça exercícios respiratórios quando sentir que sua tensão e ansiedade aumentam de repente. 

Há sugestões desses exercícios em partes desta cartilha.

Faça uso de assistência psicológica on-line.

Nesse momento, você pode sentir que não está dando 
conta das suas atividades no trabalho e em casa, 
e que você acabe por adiar ou desistir de procurar 
soluções para os problemas. Essa situação pode gerar 
sentimentos de desamparo, desvalorização pessoal 
e até de pânico. Caso essas reações persistam por 
muito tempo, elas podem piorar ou levar à depressão.

Fortes reações emocionais, alterações de humor, 
irritabilidade, ou desconfortos físicos são com-
preensíveis como resposta ao excesso de trabalho 
nas circunstâncias atuais. Não se sinta culpado, isso 
não significa que você seja “fraco” ou que não esteja 
“à altura” do trabalho.

O QUE DEVO EVITAR PARA MELHORAR MINHA COMPETÊNCIA
Desamparo e Fuga

Sugestões:
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Quando possível, realize pausas ativas durante seu trabalho para respirar fundo 

e manter a confiança em suas habilidades. Lembretes e alarmes podem te ajudar.

Lembre-se de suas qualidades. De que forma podem ser úteis agora?

Procure se manter no presente e em fazer o melhor que puder no momento. 

Não antecipe ou pense no futuro de forma muito negativa.

Defina claramente tarefas, estabeleça horários e rotinas.

Tenha clareza de seus limites, reconheça suas dificuldades.

Busque fontes de informação confiáveis e procure saber a procedência das notícias que recebe. 

Use sites oficiais, como o da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde 

e de Universidades

Procure se alimentar direito e manter uma rotina adequada de sono.

Permita-se descansar, relaxar e se entreter. 

Planeje atividades que gosta no seu período de descanso e que não sobrecarregue seu corpo e mente, 

e quando possível as realize com celular desligado.

Realize algum tipo de exercício físico leve, como yoga, alongamentos.

Faça automassagens. 

A seguir, são apresentadas sugestões de práticas respiratórias para serem feitas sempre que sentir 

necessidade de se concentrar, aquietando, assim, os pensamentos repetitivos e automáticos que possam 

atrapalhar as atividades cotidianas e laborais:

- Sente-se em uma posição confortável.

- Inspire de maneira lenta e natural expandindo o peito (por 2 segundos).

- Em seguida, faça uma expiração forçada e rápida, contraindo o abdome (por 1 segundo), 

sempre pelo nariz. 

- Faça um ciclo de 10 respirações e aprecie as sensações do relaxamento.

- Experimente também fazer o exercício respiratório mentalizando: “Inspiro foco e expiro clareza”.

É preferível lidar de forma mais ativa com problemas 
e desafios nesse momento. Procure agir de modo 
planejado, com esforço, persistência e determinação. 
Lembre-se de outras situações desafiantes que já 
tenha enfrentado e que tenha ficado satisfeito com 
o resultado. O que você pode fazer de semelhante 
agora?

Suas próprias necessidades não devem estar em 
segundo plano. É preciso estar atento ao seu bem-
estar psicológico e à sua saúde para melhor atender 
o outro.

O QUE POSSO FAZER PARA ME SENTIR COMPETENTE
Busca de Informações e Resolução de Problemas

Sugestões:
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DIFICULDADES NOS RELACIONAMENTOS

Tenho receio de transmitir a COVID-19 aos amigos e familiares 

devido à minha exposição no trabalho.

Tenho dificuldades em lidar com as equipes de atendimento.

Tenho dificuldade em lidar com respostas emocionais de usuários dos serviços de saúde.

Preocupo-me com a segurança de colegas de trabalho.

As pessoas não compreendem minha carga de trabalho.

Sinto que falta suporte emocional adequado e acessível.

Fico preocupado em ser socialmente excluído por ser associado à doença.

Sinto-me mal pelas pessoas estarem me discriminando e à minha família por conta 

de meu trabalho no hospital.

Tenho sentimentos de desamparo, solidão e depressão devido ao isolamento.

Tenho medo de perder quem amo por causa do vírus.

Fico preocupado com a piora da saúde mental e física de indivíduos vulneráveis, 

como adultos mais velhos e pessoas com deficiências.

Fico sobrecarregado por ter que cuidar de crianças, idosos ou de pessoas com deficiência.

Tenho medo de ser separado das pessoas que amo.

Preocupo-me com minhas crianças em casa, com o fechamento das escolas.

Sinto culpa por não estar presente na rotina da minha família. 

Barulho e multidões me perturbam.

Relacionamentos - sentir que sou aceito, pertencer aos 
grupos sociais significativos para mim
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O QUE DEVO EVITAR PARA PROMOVER MINHAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
Isolamento e Delegação

Ficar isolado emocionalmente e deixar de se com-
prometer com decisões conjuntas não são boas formas 
de lidar com a situação. Elas podem trazer um alívio 
momentâneo, porém, no longo prazo, as consequências 
serão ruins, tanto para as relações, quanto por gerar 
um sentimento de solidão e desamparo.

O atendimento a população pode ser gratificante, 
mas também pode gerar frustração, raiva, culpa e 
sofrimento. Essas são reações compreensíveis. Aceite 
e acolha esses sentimentos, sem julgamentos. Procure 
ao máximo compreender que cada um tem sua maneira 
de reagir a situações extremas.

Sugestões:
Se você se sente discriminado ou rejeitado por estar em contato com pessoas infectadas pela COVID-19, 

ative sua rede de apoio e fale sobre isso com seus colegas e liderança.

Procure alguém que possa lhe escutar e lembre-se de também escutar o que lhe é dito, sem julgamentos. 

Busque entender quais sentimentos estão associados às ações do outro. Assim, poderá se expressar  

e agir de forma mais adequada  à situação.

Sentir que você pode contar com outras pessoas e que pode apoiá-las é algo que pode contribuir para 

a melhora do estado emocional. Emoções positivas têm efeito protetor contra doenças físicas e mentais.

Aproveite o tempo e faça as coisas no seu ritmo. Encoraje sua família a seguir sua rotina sem 

sobrecarregar este período com tarefas excessivas para ter a sensação de não poder perder tempo. 

A hiperprodutividade pode desgastar mental e fisicamente, e aumentar a ansiedade.

Concentre-se no presente. 

Participe do dia a dia de sua família, na medida do possível, montando com ela a rotina de cada semana, 

a fim de favorecer o bem-estar dessas relações e amenizar a culpa e a preocupação com as crianças em 

casa. Apresentamos, a seguir, um modelo que pode ser útil.
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O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR MINHA RELAÇÃO COM AS PESSOAS
Busca de Suporte Social e Autoconfiança 

Caso você esteja se sentindo ansioso, com medo, 
inseguro, busque acolher esses sentimentos, sem 
julgamentos. Tudo bem ter medo/receio de compartilhar 
seus sentimentos, isso pode ser novo para você.

Tente, inicialmente, entender o que você sente e 
considere a possibilidade de que outras pessoas ao seu 
redor podem estar se sentindo como você ou podem 

estar confusas como você. Aos poucos, encontre 
oportunidades e relações que te façam sentir mais 
confortável para se expressar.

Compartilhar emoções com pais, cônjuges, filhos, 
amigos e colegas, mesmo que on-line, preenche e 
fortalece nossa necessidade de nos sentir amado pelos 
outros e de nos sentir importante na vida dos outros.

Sugestões:
Observe pessoas que estão lidando bem com a situação, o que fazem?

Comunique-se. Compartilhe suas experiências, suas frustrações e soluções, e escute os outros. 

Seja empático. Preste atenção ao que a outra pessoa está tentando lhe dizer. 

Procure ver a perspectiva dela.

Elogie e agradeça seus colegas.

Apoie quem está com dificuldades.

Procure aconselhar de modo educado os colegas de trabalho que estão muito pessimistas, 

que promovem situações de pânico no ambiente.

Pergunte para outras pessoas o que estão fazendo para se adaptarem.

Permita-se a buscar auxílio e a confiar em sua equipe. 

Ative sua rede de apoio.

Fale das dificuldades com colegas e liderança.

Lembre-se que o modo e o tom com que você se comunica podem ajudar você a controlar as emoções 

invasivas que podem afetar sem querer os outros. Promova o diálogo e a comunicação de forma clara 

e tranquila.

Procure manter a paciência e entender que os pacientes podem não ter acesso a informações adequadas. 

Se por vezes nós nos sentimos perdidos frente ao bombardeamento de informações, o outro também 

pode estar se sentindo assim também. 

Na relação com os pacientes, enfatize que o método de isolamento não é apenas para melhor observar 

e tratar os pacientes, mas também para proteger os próprios membros da família. Explique os principais 

pontos do tratamento atual e a eficácia da intervenção.

Trate o paciente com tolerância, ajude-o a se acalmar.

Avalie o risco de lesão pessoal e/ou comportamento violento por parte do paciente ou acompanhantes.
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Reforce que o método de isolamento não é apenas para melhor observar e tratar os pacientes, 

mas também para proteger os membros da família e a segurança de todos. Explique os principais 

pontos do tratamento atual e a eficácia da intervenção.

Não se isole - procure manter o contato com família e amigos através dos meios digitais. 

Ainda assim, permita-se um tempo consigo mesmo(a) quando for necessário.

Para que você se sinta melhor, reze ou pratique o ritual religioso de sua crença, 

caso você seja adepto de alguma religião.

Busque momentos de conexão emocional consigo mesmo. Conhecer seu mundo interno, suas próprias 

emoções e seus pensamentos pode ser um primeiro passo para ter ações mais voluntárias frente 

ao estresse. Use recursos, como práticas de meditação, que promovem essa conexão.

Controle seu perfeccionismo. Seja mais flexível nas suas exigências para consigo mesmo 

e em relação aos outros.

Se você percebe que não está dando conta das tarefas e que sua saúde mental está em risco devido a 

sentimentos negativos (ansiedade, pânico, tristeza, raiva), busque apoio especializado (psicólogos 

e psiquiatras). Há a possibilidade de realização de atendimento on-line desses profissionais.

Promova a expressão de sentimentos de seus familiares. Crianças, adolescentes e idosos podem 

necessitar de mais auxílio para expressar preocupações e angústias. 

Você pode usar uma prática respiratória como essa a seguir, quando sentir que precisa estar 

em harmonia consigo mesmo ou com outras pessoas: 

- Sentado em posição confortável, respirando sempre pelo nariz, faça uma inspiração 

fracionada da seguinte maneira:

- Inspire por 2 segundos e retenha o ar por 2 segundos até sentir os pulmões cheios 

(imagine como se fossem degraus de uma escada). 

- Em seguida, expire lenta e tranquilamente, esvaziando os pulmões. 

- Repita quantas vezes achar necessário para se sentir em harmonia. 

- Procure permanecer relaxado durante toda a prática.
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Caso você exerça um cargo administrativo, realize 
entrevistas preventivas e discuta abertamente 
sentimentos e emoções, suporte e conforto, e 
mobilização de recursos. Ações como essas podem 
ajudar a todos a se preparar para enfrentar o estresse.
 
Evite discussões e brigas. Isso tende a aumentar o 
estresse e a diminuir a colaboração de todos.
 
Sentir raiva ou ter pensamentos repetitivos, com 
emoções negativas, como raiva, medo ou tristeza (ex.: 
relembrar mágoas) não são atitudes que ajudarão 
neste momento. Identificar culpados pode gerar 
ressentimentos e não resolve os problemas. 
 
Entenda que a resposta emocional da população ou de 
colegas também é uma resposta esperada de estresse. 
Esteja preparado com antecedência e não fique com 
raiva da agressão - disputas excessivas podem apenas 
agravar a situação.

Pensamentos negativos e pessimismo, além de levarem 
à falta de ação, podem desencadear consequências 
negativas para a sua saúde física e mental, e das 
pessoas à sua volta.

DIFICULDADES PARA EXERCER A AUTONOMIA

Sinto que estou em conflito entre meu dever e minha segurança.

Considero minhas escalas de trabalho inadequadas.

Considero que falta estrutura e equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados.

Tenho medo de ter sequelas da doença, se for contaminado.

Tenho medo de não ter controle emocional no trabalho. 

Temo perder a minha liberdade.

Agir como quero, de acordo com o que eu acredito. 
Ter autonomia nas minhas ações e decisões, segundo meus valores

O QUE DEVO EVITAR PARA PODER PROMOVER MINHA AUTONOMIA
Submissão e Oposição
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O QUE POSSO FAZER MELHORAR MINHA AUTONOMIA
Acomodação e Negociação 

Quando não podemos mudar uma situação, é melhor primeiramente aceitá-la. Aceitar é o passo fundamental 
para compreender e implementar o que precisa ser feito.

Podemos dar um outro significado a essas situações e regular nossas emoções, procurando inclusive negociar 
em relação ao que for possível, mesmo que seja nas pequenas coisas. Isso pode melhorar nossa percepção de 
controle da situação e do nosso comportamento.

Sugestões:
Aceite as suas limitações, todos as temos.

Aceite-se e procure gostar de si mesmo. Autocompaixão ajuda a reduzir o estresse.

Proteja-se para evitar a contaminação. Cuide-se. 

Pense em várias formas de dar sentido a situação, além daquela forma que já está pensando. 

Reavalie sua perspectiva da situação. Ao invés de perceber como uma ameaça, 

pense como um problema a ser resolvido.  

Proponha formas diferentes e criativas de solucionar antigas e novas tarefas.

Compartilhe seus conhecimentos: práticas que para você podem ser óbvias, 

podem também ser uma ferramenta importante para seus colegas.

Faça uma prática respiratória para promover a sensação de tranquilidade e equilíbrio:

- Sente-se em uma posição confortável.

- Respire pelo nariz de maneira suave.

- Procure fazer com que a inspiração e a expiração tenham o mesmo tempo de duração,

  por exemplo, se inspirar em 5 segundos, expire em 5 segundos. 

- Repita quantas vezes achar necessário.

- Aprecie o resultado durante mais alguns minutos.

Não se esqueça que esta assistência emergencial, de grande porte e com reflexos mundiais, como 

a do cenário da COVID-19, é recente e pode gerar aspectos emocionais que você não vivenciava em seu 

trabalho normalmente. Acrescentamos pranchas de comunicação alternativa para pacientes internados 

e impossibilitados de falar por qualquer motivo, visando uma melhor forma para reconhecer as urgências 

singulares e promover a humanização. O material, criado por um grupo multidisciplinar da UFRGS, pode 

facilitar o trabalho da equipe. Download gratuito no site https://www.ufrgs.br/comacesso/

É de extrema importância que plastifique esse material, 

ou imprima de forma que possa higienizá-los constantemente.
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