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              Este material faz parte da ação (com)VIDA, 
desenvolvida pelo pelo Projeto de Extensão 
Comunicare RP, da Universidade Federal de 
Santa Maria campus Frederico Westphalen, 
com o apoio de prossionais de Psicologia. A 
ação surgiu com o objetivo de colaborar com o 
bem-estar da população durante o período de 
distanciamento social decorrente da pandemia 
do Coronavírus, através da produção e divul-
gação de conteúdos informativos sobre saúde 
mental. 
     
        Esta cartilha traz dicas sobre aspectos do 
dia a dia que podem contribuir com a saúde 
mental no período de distanciamento social. As 
dicas apresentadas são orientações gerais, 
sendo indicado que você avalie como po-
dem,ou não, ser aplicadas à sua realidade.

APRESENTAÇÃO



       Para avaliar se as dicas podem, ou não, 
ser aplicadas a sua realidade, é pertinente que 
você se faça algumas perguntas:

  Estou satisfeito com o modo que tenho 
vivido esse momento?

  Como eu gostaria que fosse a minha rotina 
nesse período?

  Qual é o peso da expectativa social na 
construção desse ideal?

  Considerando minhas facilidades e 
diculdades, o que posso esperar de mim 
nesse momento?
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AUTOCONHECIMENTO



O AUTOCONHECIMENTO É 
FUNDAMENTAL PARA A 
TOMADA DE DECISÃO

          Tenha sempre em mente as respostas 
dessas perguntas e aproveite a leitura para ir 
reetindo sobre você como tem lidado com 
determinadas situações, no que tem baseado 
suas escolhas e que sentimentos elas têm lhe 
despertado. 

Converse consigo mesmo(a), organize 
as peças e monte seu quebra-cabeça
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TEMPO LIVRE
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   Tente manter algumas atividades que 
você realizava anteriormente, elas podem 
contribuir para a sensação de normalidade. 
Muitas coisas estão diferentes, mas tantas 
outras não mudaram. Não esqueça disso!

   Para algumas pessoas, o tempo livre 
aumentou em virtude da diminuição dos 
compromissos; para outras pessoas a carga de 
trabalho aumentou  (prossionais de saúde, 
pais e mães, etc). Leve isso em consideração 
quando for avaliar e planejar a sua rotina. E não 
se cobre excessivamente.
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     Tente dedicar um tempo do seu dia para 
interagir com outras pessoas. Se você mora 
sozinho,explore as possibilidades de chamadas 
de vídeo, mensagens e ligações. Caso não tenha 
pessoas conhecidas com as quais possa 
interagir nesse momento, você pode procurar 
comunidades online, considerando suas ne-
cessidades e interesses, ou mesmo jogos 
recreativos simultâneos.

       Evite se comparar com outras pessoas. Se o 
seu amigo está lendo 2 livros por semana e 
cozinhado pratos maravilhosos, isso não 
signica que você deveria estar fazendo o 
mesmo. 



FAMILIARES

89

      O convívio em família, nesse momento de 
maior proximidade, exige tolerância, pois cada 
membro familiar fará as tarefas e interagirá de 
sua maneira.

      Converse com a família sobre os papéis a 
serem desempenhados, sobre como serão 
realizadas as tarefas domésticas, horários de 
trabalho/estudo e sobre o cuidado das crianças 
(se houver). O que fora combinado em 
conjunto terá maior chance de sucesso, sem 
sobrecarregar ninguém.

       É importante lembrar que os familiares 
idosos fazem parte do grupo de risco e, por 
isso, neste momento, devem ter atenção 
especial. Para aqueles que podem e estão em 
afastamento social, é essencial que os   
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familiares, diariamente, liguem, façam cha-
madas por vídeos e estejam emocionalmente 
próximos. Além de prestarem suporte no que se 
refere à alimentação, à continuidade de 
tratamentos medicamentosos, à higiene do-
méstica, entre outros.

      Se você manteve as atividades de trabalho 
ou estudo, dena horários especícos para se 
dedicar a elas. O fato de estar em casa pode 
contribuir para que você tenha diculdade de 
delimitar os momentos de trabalho/estudo e 
lazer e isso pode acabar lhe sobrecarregando. 
Na medida do possível, é importante realizá-las 
em um local reservado e sem interferências.

HORÁRIOS



      

      Passar o dia dentro de casa signicou, para 
muitas pessoas, a redução de atividades físicas 
antes cotidianas, como o deslocamento até o 
trabalho, um passeio na praça, etc. Se esse é o 
seu caso e você percebe que está muito 
“parado”, se proponha a realizar atividades que 
movimentem o corpo. Dançar, se alongar e até 
mesmo limpar a casa são possibilidades. 

SAÚDE

Atividades físicas
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Hobbies

        Reserve um tempo do seu dia para 
atividades prazerosas Varia muito de pessoa 
pra pessoa, pense sobre o que lhe dá prazer. 
Esse período de isolamento também é uma 
oportunidade para iniciar ou retomar algum 
hobby, como fotografar, escrever, bordar, ler, 
entre outros. 
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        O seu sono será reexo do seu dia a dia. 
Mas alguns outros cuidados podem ser úteis: 
evite pesquisar notícias sobre a pandemia antes 
de dormir, tenha uma rotina de sono (horário 
para dormir e para acordar), não realize 
atividades de trabalho/estudo na cama, faça 
atividades relaxantes antes de dormir e vá para 
a cama apenas quando tiver sono

         Diante das incertezas que o momento 
apresenta, é natural a busca por informações. 
Mas é preciso cuidado com os excessos. Evite 
car com a televisão ligada o dia todo no 
noticiário ou pesquisar constantemente na 
internet. Avalie estabelecer um ou dois horários 
por dia para se atualizar sobre a pandemia.

Sono

Busca por informações
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       Para algumas pessoas, o estabelecimento 
de metas é positivo, no entanto, é aconselhável
estabelecê-las de forma  e em realista curto 
prazo. 

    Tenha sempre em mente que os dias não 
serão iguais e é normal ter “altos e baixos”. Às 
vezes, você conseguirá realizar as atividades 
planejadas com facilidade e em outras, não. 
Valorize suas pequenas conquistas.

METAS
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     Busque não só abrir as janelas e portas de 
sua casa para ventilar, mas procure arejar e 
oxigenar sua mente com pensamentos que 
possam encontrar soluções possíveis e 
saudáveis para o momento.

      Vale lembrar que o período de isolamento e 
de pandemia por mais difícil que seja, pode 
proporcionar um aprendizado para a vida. 
Sabemos que nem tudo depende de nós, mas 
no que depender, devemos tomar “as rédeas” e 
dar o melhor que podemos, sendo criativos.

APRENDIZADO

815



 Atenção!

     Caso note em você ou em alguém próximo 
um humor mais deprimido e constante ou, 
ainda, sentimento de medo e apreensão 
exacerbados (lembre-se que sentir medo não é 
anormal, mas em excesso, sim), procure ou 
indique um especialista da área da saúde 
mental. Lembre-se que os prossionais da 
saúde mental não são apenas bem-vindos nos 
casos extremos, mas também na prevenção e 
manutenção da saúde.
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PRECISA DE AJUDA?

Veja algumas alternativas:

Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre - Atendimento 
solidário online

Acesse: 

Cruz Vermelha Brasileira do Rio Grande do Sul (CVBRS) - 
serviço gratuito de amparo psicológico 

Acesse:

Centro de Valorização da Vida

Atendimento psicológico online para estudantes da 
UFSM/FW: informações e solicitação via e-mail: 
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OBS: Pressione os links para acessar

dell:188
mailto:lais.piovesan@ufsm.br
https://sppa.org.br/noticias/formulario-atendimento-solidario
mailto:lais.piovesan@ufsm.br


Pressione os ícones

Comun care

Acesse nossas redes sociais e que por 
dentro de todos os conteúdos 

Realização

https://www.instagram.com/comunicarerp/
https://www.facebook.com/comunicareRP/
http://comunicarerp.com.br/index.php
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